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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 15/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 17 สิงหาคม  2550 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ   
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
9. นายวินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
10. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
11. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
12. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
13. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
14. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
16. นายวินัย  ตันติยาสวัสดิกุล   ผูชวยคณบดีฝายโรงพยาบาล    

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
17. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
18. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
19. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
20. นายเอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร   รองคณบดีฝายคลินิก     

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
21. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
23. รศ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
24. ผศ.ธนสิทธิ์  จันทะรี    รองคณบดีฝายวิจัย 

แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
25. นายพยุงศิลป  เปศรี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
26. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   รักษาการคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
27. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
28. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
29. นายอมร  สินเธาว    เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร 

แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  และ 
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง 

30. นายยุทธพงศ  วงศสวัสดิ์วัฒน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
แทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

31. นายพิชัย  เลงพานิชย   เลขานุการศูนยบริการวิชาการ 
แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 

32. ผศ.เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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33. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
34. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2. นายกิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
3. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
4. นายสมศักย  ทองเอี่ยม   รองประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
      ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาคณาจารยชั่วคราว 
 
เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา 
 

 เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    
  1.1  ความคืบหนาเก่ียวกับ (ราง) พระราชบัญญัติตางๆ 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ขณะนี้ (ราง) พระราชบัญญัติการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดผานความเหน็ชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนการ
ลงพระปรมาภไิธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา นับเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่ผานการพิจารณาในรอบ 9 ป 
ที่ผานมา และในวันพุธ สัปดาหหนาจะมีการพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  และในสัปดาหตอๆไป ก็จะเปนการพิจารณา(ราง)
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง ตามลําดับ  และจากการเขาพบ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ที่ผานมา ไดรับทราบขอมูลวา ภายหลังจากวันที่ 17 สิงหาคม 
2550 ไปแลว สกอ.จะไมรับการเสนอ(ราง)พระราชบัญญัติการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพื่อพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรตีอไปอีก เนื่องจากระยะเวลาไมเพียงพอกับกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาในวาระนี้ ดังนั้น (ราง)
พระราชบัญญัติการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยขอนแกนคงไมสามารถดาํเนินการไดทนั
แนนอน 
  นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดพิจารณาผาน (ราง)พระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และ (ราง)พระราชบัญญัติ วาดวย การบริหารราชการแผนดิน แลว ซึ่งแมวา (ราง) พระราชบัญญัติ    
ทั้งสองฉบับดังกลาวจะไมไดมีผลโดยตรงตอมหาวิทยาลัยขอนแกน เพราะโดยในภาพรวมจะเปนการเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานในระดับจังหวัด และเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน แตในฐานะสวนราชการหนึ่งในจังหวัด
ขอนแกน จึงคงมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบโดยออม ดังนั้น จึงควรตองพิจารณาในรายละเอียดเพื่อ
ประโยชนตองานราชการตอไป 
  เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ (ราง)พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
การพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ โดยคาดวาจะมีผลบังคับใชภายในป พ.ศ.2550 นี้ ประเด็นสําคัญของ 
(ราง) พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ การยกเลิกระบบซีของขาราชการ ซึ่งการนํามาปรับใชกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษานั้น ก.พ.อ.จะเปนผูพิจารณา ดังนั้น จึงตองติดตามขอมูลความคืบหนาตอไป   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  1.2  การสัมมนาเพื่อทําแผนผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธไดกําหนดจัดการสัมมนา    
เพื่อทําแผนผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 10 ขึ้น                 
ในระหวางวันที่ 7-8 กันยายน 2550 โดยในการสัมมนาในครั้งนี้ อธิการบดีจะเปนผูกลาวนําในเรื่อง ทิศทางการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน และมีการอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิจากคลังสมองสภาอุตสาหกรรม และ   
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับทิศทางความตองการ
กําลังคนของประเทศ ในการนี้  จึงขอความรวมมือใหคณะไดพิจารณาวิเคราะหขอมูลนักศึกษา และขอมูลหลักสูตร 
ตามที่ฝายวิชาการฯ ไดจัดสงใหกอนหนานี้  และสงคืนใหฝายวิชาการฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เพื่อจะได
รวบรวมขอมูลสรุปเสนอในการสัมมนาดังกลาว ซึ่งส่ิงที่คาดหวังจากการสัมมนาครั้งนี้คือ ไดคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน และไดขอมูลที่ตองการบรรจุในแผนฯ เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายแผน
และสารสนเทศของทุกคณะเขารวมการสัมมนาตามวันดังกลาวดวย 
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  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี  14/2550 เมื่อวันท่ี 10 สงิหาคม  2550 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 โดยมีการแกไข  ดังนี้ 
   - หนา 2  วาระที่ 1.3 บรรทัดที่ 6 ทายคําวา “มหาวิทยาลัยขอนแกน” ใหเพิ่มเติมขอความดังนี้  
“และผลจากการลงนามความรวมมือดังกลาว สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดอนุมตัิใหจัดตั้งสถานีตํารวจภูธรยอย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตการกํากับดูแลของสถานีตํารวจภูธรอาํเภอเมืองขอนแกน และไดมีพิธีเปดสถานี
ตํารวจภูธรยอยดังกลาว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550” 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1  (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดย จรรยาบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา  ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดกําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 14(9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2550 
มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549 ใหสอดคลองกับมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา และ
(ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ฉบับ
ดังกลาว ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว และขอให นายวิเชียร  
เกิดสุข กรรมการและเลขานุการ และนายบุญชัย  อองแสนคํา กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนผูนําเสนอประเด็นที่สําคัญ พรอมชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา 
(ราง)ขอบังคับฯดังกลาวตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีความเหน็วา  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
จรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ดังกลาว มีหลักการที่ดีและ   
คลอบคลุมกระบวนการในทางปฏิบัติ  แตสาระสําคัญยังไมครบถวน จึงเห็นควรใหพิจารณาปรับปรุง   
โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.  หนาท่ี 1 แกไขดังน้ี 

-  บรรทัดท่ี 3 คําวา “ขาราชการและอาจารย” ใหแกไขเปน “บุคลากรและอาจารย” 
-  ยอหนาท่ี 2 ใหตรวจสอบความถูกตองของมาตราตางๆที่ใชในการอางอิง และ 
   ใหเพิ่ม “ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี 
   ในสถาบันอุดมศึกษา” เขาไปดวย 

2. นิยามคําศัพท  
-  คําวา “ผูบังคับบัญชา” ใหสื่อความหมายใหชัดเจนภายใตบริบท 

               ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
   -  คําวา “อาจารย” ใหปรับแกไขเหมือนท่ีเขียนไวใน ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  

   วาดวย จรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน  
   พ.ศ.2549 

  3.  ขอ 7 ใหเพิ่มเติมรายละเอียดของจรรยาบรรณแตละดานใหครบถวน ท้ังน้ี ให 
      พิจารณานําสาระในขอ 4  และขอ 5 ของขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย  
      จรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549  
      มาปรับปรุงบรรจุเพิ่มเติมดวย 
4.  ขอ 8 ควรเพิ่มเติมเปนขอ (7) ดังนี้ “อื่นๆ เพิ่มเติมตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด”   

  5.  ขอ 11 คําวา “น้ัน” ใหแกไขเปน “ซึ่ง” คําวา “ความผิดวินัย” ใหแกไขเปน “ความผิด 
        ทางวินัย” และแบงวรรคตอนใหมใหเหมาะสม และในวรรคสอง คําวา “ดําเนินการ”  
                            ใหแกไขเปน “ไมดําเนินการ” 
  6.  ขอ 13(1) “คณะบุคคลท่ีมีความเปนอิสระและเปนกลาง” ควรปรับแกไขเปน  

      “คณะบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง” 
  7.  หมวด 3 การควบคุมใหเปนไปตามจรรยาบรรณ ในขอ 14 เปนสาระเกี่ยวกับมาตรการ 

      สงเสริมและกํากับติดตามจรรยาบรรณ ซึ่งไมสอดคลองกัน ควรพิจารณาแยกเรื่อง 
      การสงเสริมและการควบคุมออกจากกัน และกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมใหชัดเจน 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  15/2550  ณ  วันศุกรท่ี 17 สิงหาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 16/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 เรียบรอยแลว 



- 4 - 

 
  8.  ขอ 17 ใหแกไขขอความเปนดังน้ี “การคัดเลือกกรรมการจรรยาบรรณ ตามขอ 15(4)  

      และ (5) ใหดําเนินการ ดังนี้”  
  9.  ขอ 18(1) คําวา “ขอ 5(4) (5)” ใหแกไขเปน “ขอ 15(4) (5)”  
  10.ขอ 18 (4) ใหตัดขอความ “ เชน ไดรับรางวัล....เปนตน”  ออก 
  11.ขอ 19 (4) คําวา “คณะกรรมการสอบสวน” ใหแกไขเปน “คณะกรรมการสอบสวน 

      จรรยาบรรณ” และใหปรับแกไขทุกท่ีใหถูกตอง เพื่อจะไดสื่อความหมายไดชัดเจนขึ้น 
  12.ขอ 21 ควรพิจารณาทบทวนวา คณะกรรมการสอบสวนควรเปนผูเสนอความเห็นใน 
        การลงโทษดวยหรือไม และการใหสิทธิคูกรณีขอตรวจเอกสารที่เก่ียวของนั้น   
        ควรพิจารณาปฏิบัติอยางรอบคอบ  และเห็นควรเพิ่มสาระเกี่ยวกับการคุมครองพยาน 
        หรือผูท่ีเก่ียวของดวย  
 
  4.2  แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยประธานคณะกรรมการกาํกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี 
ตามนโยบายและพันธกิจในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัย ไดมีหนังสือแจงแนวทางการกํากับติดตามและ
ประเมินผลงานฯ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ดังนี้ 

 1. การติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2550 กําหนดใหรวมการ
พิจารณาดําเนินงานระหวาง เดือนกุมภาพันธ ถึง กันยายน พ.ศ. 2550 ไวในรอบเดียวกัน ทั้งนี้ใหอธิการบดีจัดทํา
เอกสารเสนอตอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 สวนการติดตามและประเมินผลงานใน
ปงบประมาณถัดไป ใหเปนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 5/2549 

  2. เอกสารที่อธิการบดีตองเสนอตอคณะกรรมการฯ  มีดังนี้ 
               2.1 รายงานผลการติดตามงาน (Program Monitoring Report) โดยจัดทํารายละเอียดของ
รายงานตามแผนกลยุทธที่อธิการบดีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ภายใตกรอบนโยบายและพันธกิจที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด มีขอมูลของเปาหมาย ดัชนีชี้วัด โครงการและกิจกรรม และผลการดําเนินงานเมื่อเทียบเคียง
กับเปาหมาย พรอมทั้งปญหาและอุปสรรค หรือขอเสนอแนะเพื่อปรับเปลี่ยนกลวิธีการทํางาน (Strategic 
Adjustment) ทั้งนี้รูปแบบของรายงาน ใหอธิการบดีพิจารณาจัดทําตามที่เห็นสมควร 
      2.2 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Appraisal Report) ใหจัดทําตามแบบที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
      2.3 เอกสารอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการกํากับติดตามและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการฯ ขอ
เพิ่มเติมจากอธิการบดี รวมท้ังเอกสารอื่นใดที่อธิการบดีนําเสนอประกอบ เชน รายงานประจําปที่เปนการประเมิน
ตนเองภายใตระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของ
ผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน(ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 648/2550) แผนการดําเนินงานในรอบ 4 ป แผนปฏิบัติ
การประจําป แผนการบริหารบุคลากร แผนการบริหารงบประมาณและทรัพยากร เปนตน 
  3. คณะกรรมการฯ ไดวิเคราะหเอกสารแลว ผลการวิเคราะหซึ่งเปนขอสังเกตในเบื้องตน พบวา พันธกิจ
ขอ 5 ภายใตนโยบายขอ 6 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของสภามหาวิทยาลัย ที่ระบุวา “สงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนาองคความรูโดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสานกับ     องคความรู
ทางวิชาการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนของสภามหาวิทยาลัย” ยังไมมีกลยุทธรองรับ 
  4. ในการกําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2550-2553 กําหนดไวครอบคลุม 4 ป แตเพื่อใหการกํากับติดตามและประเมินผลสามารถดําเนินไปอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับแผนที่อาจมีการปรับปรุงตามภาวะการที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลง  จึงมีขอเสนอให
กําหนดคาเปาหมายจําแนกเปนรายปหรือราย 6 เดือน ตามความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแตละปหรือแตละรอบ 
  ทั้งนี้ ในการประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ไดขอความ
รวมมือใหคณะ/หนวยงาน สงรายงานผลเฉพาะในสวนที่ 2 คือ การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ/แผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน (Program monitoring report) ประจําปงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549-กันยายน 
2550) ใหอธิการบดีภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 นั้น ขอมูลตามที่ขอดังกลาวอาจจะไมครอบคลุมทั้งหมด จึงขอ
ความรวมมือคณะ/หนวยงาน ใหจัดสงเอกสาร ดังนี้ 
  1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตอ ก.พ.ร. 
     2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 648/2550 โดยใหคณะ/ 

    หนวยงานสงทั้งสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีแบบฟอรมในการกรอกขอมูลให 
     3. ขอความรวมมือใหสงตามกําหนดการเดิม คือภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหความรวมมอืดังกลาวดวย 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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  4.3  แนวปฏิบัติในการทําความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน 
         กับสถาบันตางประเทศ 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  แนวทางความ    
ตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550  ลงวันที่ 23 
มีนาคม 2550  โดยอางถึงขอ 5.2 ตามประกาศฯ “การดําเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ตองไดรับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน” 
และตามขอ 7 แหงประกาศฯดังกลาวกําหนดวา “ใหสถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวน
สถานะความตกลงรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศซึ่งไดลงนามกอนประกาศมีผลบังคับใช 
หากปรากฏวาความตกลงความรวมมือนั้นไมไดมีการดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันลงนาม ใหถือ
วาความตกลงรวมมือดังกลาวสิ้นสุดลง”  
  สํานักงานวิเทศสัมพันธไดดําเนินการรวบรวม และวิเคราะหสถานะของขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับสถาบันตางประเทศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2550 แลว โดยแบงสถานะ
ออกเปน 5 กลุมตามขอบเขตความรวมมือที่กําหนดในขอ 6.1-6.6 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการขางตน 
เรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการจัดทําขอตกลง
ความร วมมือกับสถาบันต างประ เทศของมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนไปตามที่ กํ าหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  มีประสิทธิภาพ ยืดหยุน และคลองตัว จึงขอเสนอแนวทางในการจัดทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการกับตางประเทศ เพื่อเสนอขออนุมัติหลักการจากสภามหาวิทยาลัยตอไป ดังนี้ 

1. สําหรับขอตกลงความรวมมือที่มีอยูในปจจุบันจนถึงส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2550 ซึ่งจํานวน
ทั้งส้ิน 174 ฉบับ ใหปฏิบัติดังนี้ 
• ขอตกลงความรวมมือในกลุมที่ 1 (ยังไมหมดอายุ และยังคงมีกิจกรรม) กลุมที่ 2 (หมดอายุ 
แตยังคงมีกิจกรรม) และกลุมที่ 3 (ยังไมหมดอายุ ยังไมไดดําเนินกิจกรรม) รวมจํานวน 126  
ฉบับ ใหดําเนินการตอไปได  

• ขอตกลงความรวมมือในกลุมที่ 4 (หมดอายุ และไมมีการดําเนินกิจกรรม) และกลุมที่ 5 (ไม
ระบุวันหมดอายุ และไมมีการดําเนินกิจกรรม) รวมจํานวน 48 ฉบับ ใหยุติและ/หรือยกเลิก 

2. สําหรับขอตกลงความรวมมือที่จะมีการลงนามกับสถาบันตางประเทศตั้งแตเดือนกันยายน 
2550 เปนตนไป ขออนุมัติหลักการดังนี้ 
• ขอตกลงความรวมมือที่มีขอบเขตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการขอ 6.1.1, 6.2 - 6.6 ซึ่ง
เปนความรวมมือทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
การใหบริการทางวิชาการ กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ 
ซึ่งไมมีผลตอการจัดการหลักสูตรรวมเพื่อใหปริญญา ใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ
พิจารณาลงนามในขอตกลงความรวมมือได  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

• ขอตกลงความรวมมือที่มีขอบเขตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการขอ 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 
ซึ่งเปนความรวมมือดานการเรียนการสอนที่จะมีสวนเกี่ยวของหรือมีผลผูกพันเกี่ยวกับการจัด
หลักสูตร/การเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะตองนําเสนอขออนุมัติตอ
สภามหาวิทยาลัยกอนพิจารณาลงนามในขอตกลงความรวมมือ 

  ทั้งนี้ ขอเสนอแนะขางตนไดผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธของ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2550 เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม 2550 เรียบรอยแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ แนวปฏิบัติในการทําความตกลงรวมมือ
ทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับสถาบันตางประเทศ ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป  ท้ังน้ี ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ขอความรวมมือใหแตละคณะ/หนวยงาน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลขอตกลงความรวมมือท่ีมีอยูในปจจุบัน หากมีแกไข เพิ่มเติม ขอให
แจงภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2550  
 
  4.4  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารจัดการ คลินิกทันตกรรมพิเศษ  
          คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. ... 
  รองคณบดีฝายคลินิก ผูแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการ
ดําเนินงานของคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย 
จึงขอเสนอ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารจัดการ คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันต
แพทยศาสตร พ.ศ. ... ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การบริหารจัดการ คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. ... ตามที่เสนอ ใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  15/2550  ณ  วันศุกรท่ี 17 สิงหาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 16/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 เรียบรอยแลว 
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1. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมพิเศษในขอ 7.6 น้ัน ควรพิจารณา 
ถึงความเหมาะสมดวย 

2. การกําหนดอัตราคาใชจายตางๆ ตามขอ 9 และ ขอ 10 เห็นควรใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได 

ขอเสนอแนะอื่น 
-  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มีขอเสนอแนะวา คลินิกทันตกรรมพิเศษควรจะมี 

เจาหนาท่ีประจําคลินิกในระดับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน ความเสี่ยงตางๆ และ
สรางความมั่นใจใหกับผูมารับบริการดวย 

 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ   -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

6.1 หลักการสรรหาบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชมุ 
ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 7 สงิหาคม 2550 เห็นชอบใหจดัสรรอัตราพนกังานมหาวทิยาลัยงบประมาณแผนดิน 
ตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน แกคณะ/หนวยงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกจิดานการประเมินผลการปฏบัิติ
ราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร./สมศ./สกอ. และนําสงขอมูลตัวชี้วัดใหแกหนวยงานทั้งภายในและ
ตางประเทศตลอดจนภารกจิดานการประกนัคุณภาพการศึกษา (PMQA) เพื่อใหการ  สรรหาบุคคลเขารับราชการใน
ตําแหนงดังกลาวเปนไปในมาตรฐาน หลกัเกณฑ วิธีการเดยีวกัน มีประสิทธิภาพและประหยดัเวลาในการสรรหา ตรง
กับเจตนารมณของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหกองการเจาหนาที่เปนผูดาํเนินการ   สรรหา และในการสรรหาใหมีการ
สอบขอเขียนและสัมภาษณโดยใหมีคณะกรรมการดําเนินการฝายตางๆ จากคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมใน
การดําเนินการดังกลาวดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับ
ราชการในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ตามที่เสนอ 
 
 6.2  การพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอที่ประชุมวา ดวยกรรมการผูทรงคณุวุฒิประจําคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 3108/2548 ลงวันที่ 14 กันยายน 2548 จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 7 
กันยายน 2550 จํานวน 4 ทาน คือ 1) ศ.ดร.ประนอม  จันทรโณทัย  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี       
2) ศ. ดร.ศิริพร  จิรวัฒนกลุ  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  3) รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์  กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ 4) รศ.ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 ในการนี้ เพื่อใหการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแกน วา
ดวย การจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548 บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนง
ที่จะครบวาระดังกลาว ดังนี้ 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. ศาสตราจารย ดร.ประนอม  จันทรโณทัย 
2. รศ.ดร.กมล  เลิศรัตน 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 1.  ศ.ดร.ศิริพร  จิรวัฒนกุล 
 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 2.  รศ.ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามที่เสนอ 
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 
  6.3  (ราง)ประกาศฯ เรื่องทุนวิจัย สําหรับคณาจารยบัณฑิตศึกษา เพือ่ใหสามารถรับ 
          นักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขา 
          ท่ีอาจารยมีความเชีย่วชาญ 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอที่ประชุมวา บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับฝายวิจัย ไดจัดทําโครงการจัดหา
ทุนวิจัย สําหรับอาจารยบัณฑิตศึกษาเพื่อใหสามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเขาศึกษาใน
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาและทําวิจัยในสาขาวิชาที่อาจารยมีความเชี่ยวชาญ และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติให
ดําเนินการรับนักศึกษาไดในปการศึกษา 2550 ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่องทุนวิจัย สําหรับคณาจารยบัณฑิตศึกษา  
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  15/2550  ณ  วันศุกรท่ี 17 สิงหาคม 2550 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 16/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 เรียบรอยแลว 
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เพื่อใหสามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารย   
มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ ทั้งนี้ (ราง)ประกาศฯดังกลาวไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 และ
บัณฑิตวิทยาลัยไดสง(ราง)ประกาศฯดังกลาวใหฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีพิจารณาใหขอคิดเห็น
เสนอแนะซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะเรียบรอยแลว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ(ราง)ประกาศฯ เรื่องทุนวิจัย สําหรับ
คณาจารยบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเขาศึกษาใน
หลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารยมีความเชี่ยวชาญ ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.  สาระในขอ 5.4  และขอ 5.5  เห็นควรนําไปรวมไวในขอ 8 
  2.  ขอ 6.1(2) ขอความ “...ระดับปริญญาตรี ถึงระดบัปริญญาเอก” แกไขเปน  
        “...ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก” 
  3.  ขอ 6.2 เห็นควรเพิ่มใหครอบคลุม กรณีการทําวิจัย หรือการไปเสนอผลงานวิจัย 
                            ในตางประเทศดวย 
  4.  ขอ 8.4 ขอความ “...ทุนอื่นๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน...”  ใหปรับแกไขเปน  

      “...ทุนอื่นๆของคณะ หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัยขอนแกน...” 
  5.  ขอ 9.2 เห็นควรปรับปรุง และเพิ่มเติม ดังนี้ 
   -  ขอ (1) ขอความ “...หรือมีผลการสอบวิทยานิพนธในระดับดีขึ้นไป”  

    อาจพิจารณาปรับแกไขเปน “...หรือมีผลงานวิทยานิพนธท่ีไดรับการตีพิมพแลว” 
   -  และเห็นควรเพิ่มเติมเงื่อนไขวา เปนการศึกษาเต็มเวลา และตองไดรับอนุมัติให 
                                          ลาศึกษาตอดวย  
 6.  ขอ 10 เห็นควรเพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับ เงื่อนไขการระงับทุน การเพิกถอน และ 
                            การชดใชทุนเขาไปดวย 
 
  6.4 วีดิทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย  
 ประธานเสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดจัดทําวีดิทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย  ขึ้น เพื่อเปนการ 
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในกลุมนักเรียน นักศึกษา ในการนี้ จึงขอเชิญชมวีดิทัศนดังกลาวและใหขอคิดเห็น
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบเนื้อหาการนําเสนอในภาพรวม และเพื่อใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ภาพการกําเนิดของตนกัลปพฤกษ ควรอยูบนพื้นดินท่ีแสดงความอุดมสมบูรณ และ
เขียวขจี เพื่อสื่อใหเห็นวา ภาคอีสานในปจจุบันไมไดมีความแหงแลง  

2. ในการแนะนําคณะตางๆ ควรนําเสนอเปนภาพอาคารของคณะนั้นๆ  
3. ควรพิจารณาเปลี่ยนภาพบุคคลบางภาพเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และอาจพิจารณา

บรรจุทัศนียภาพมหาวิทยาลัยจากมุมมองของอาคารเพียรวิจิตร ซึ่งเปนจุดท่ีมีทิวทัศน
ท่ีสวยงามมาก  

4. ควรปรับปรุงตัวหนังสือคําบรรยายภาพใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งบางภาพตัวหนังสือใหญเกินไป 
5. เสียงของผูบรรยายควรปรับปรุง ใหมีความหนักแนนและชัดเจนมากขึ้น และควรมี

เสียงเพลงมารช มข.เปดคลอเบาๆตลอดเรื่อง หรือตามความเหมาะสม 
6. เห็นควรใหแตละคณะพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จ และสงขอมูล

พรอมภาพถายใหกับฝายสังคมและชุมชนสัมพันธดําเนินการตอไป  
 
  6.5  การตัดตนไมใตแนวสายไฟฟาในบริเวณพื้นท่ีมหาวิทยาลัย 
  รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอที่ประชุมวา  จากสภาพอากาศที่มฝีนตกหนักและลมแรงในระยะนี้     
ทําใหตนไมโคนลมทับสายไฟฟาแรงสูงขาด และการจราจรติดขัดในหลายที่ มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะดาํเนินการ     
ตัดตนไมใตแนวสายไฟฟาทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อปองกันไมใหเกดิเหตุการณเชนนี้ขึ้นอีก ในการนี ้ จึงขอความ
รวมมอืใหคณะ หนวยงาน สํารวจตนไมที่อาจกอใหเกิดปญหาดังกลาวและแจงใหมหาวิทยาลยัทราบเพื่อดาํเนินการ
ตอไปดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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  6.6  การจัดสรรเงินคาบริการวิชาการและวิจัย 
  รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดจดัเก็บเงินจาํนวน 5% จาก
คาบริการวชิาการและวิจัย นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยกาํลงัดําเนินการจดัสรรเงินดังกลาวคืนใหกับคณะ หนวยงานจํานวน 
2.5% เพื่อใชประโยชนตอไป ในการนี้ ขอใหคณะ หนวยงาน ดําเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหหลกัการไว คือ 
ดําเนินการจัดตั้งกองทุนวิจยัในคณะ หนวยงานเพื่อบรหิารจดัการเงินกองทุนดังกลาวดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.10 นาฬิกา 
 
 
        (ลงชื่อ)         กุลธิดา  ทวมสุข 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                               เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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