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สรุปมติการประชุมคณบด ี
ครั้งที่ 11/2546 

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม  2546 
ณ  หองประชุมสารสิน  ช้ัน  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

 
1. เร่ืองประธานแจงตอที่ประชุม (-ไมมี-) 
2. รับรองรายงานการประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 
3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน (-ไมมี-) 
4. เร่ืองเสนอใหม  
4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
1.1 รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง 
- การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแแนนของรายวิชาระดับ
ปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
- คาใชจายการเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรีจาก
การศึกษาในระบบ 
(ว4.1/4.1.1) 

สืบเนื่องจากประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ฉบับ คือ เรื่องขอแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเทยีบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา และเรื่องหลักเกณฑ
การเทยีบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขาสูการศึกษาใน
ระบบ ที่มีนโยบายใหสถาบนัอุดมศึกษาสามารถรับเทียบโอน
ผลการเรยีนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ของทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดจัดทําราง
ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง การเทยีบโอนรายวิชา
และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาใน
ระบบและรางประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง คาใชจาย
การเทยีบโอนรายวิชาระดับปรญิญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลวในคราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2546  

 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ
ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไปได 
โดยมีขอคิดเห็นใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. รางประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง 
การเทยีบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ
รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาใน
ระบบ  

- ขอ 7.1.1 ใหตัดออก ไมควรมีการ
กําหนดเงื่อนไขเรื่องเวลา 
- ขอ 7.1.3 เพิ่มขอความเปน … ไมนอย
กวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาที่ขอเทยีบเทา 
- ขอ 7.1.6 รายวิชาที่ไดรับอนุมัติ... ให
แกเปนรายวิชาหรือกลุมรายวชิาที่ไดรับ
อนุมัติ 
- ใหเพิม่ขอความภายใตขอ 7.1 อีก 1 
ขอ คือ เกณฑนี้ใหใชกับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลันขอนแกน 
ทั้งนี้ เวนแตจะมี 



 2

เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
 ระเบียบหรือประกาศอื่นสําหรับหลักสูตร

นั้นเปนเฉพาะกรณี 
- ขอ 7.2.2 ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัย
จะมอบอํานาจใหคณบดีเปนผูอนุมัติการ
เทียบโอนรายวชิา และมีขอเสนอแนะ
อ่ืนๆ ดังนี้ 
-ใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
พิจารณาวางกลไกการดําเนินการ
เก่ียวกับการเทยีบโอนรายวิชาและคา
คะแนน ในรายวิชาตอไป 
- การใหเกียรตินิยมแกผูสําเร็จ
การศึกษา กรณีที่เปนผูไดรับการเทยีบ
โอนรายวิชาและคาคะแนน ใหศึกษา
ระเบียบทีเ่ก่ียวของและศึกษาขอมูลของ
มหาวิทยาลยัอื่น เพื่อนํามาพจิารณา
ปรับปรุงแกไขให เหมาะสมตอไป 

2. รางประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง 
คาใชจายการเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญา
ตรีจากการศึกษาในระบบ 

- ขอ 2 คาธรรมเนียมการเทยีบโอน
รายวิชาทีไ่ดรับอนุมัติใหเทียบโอนได ให
เรียกเก็บในอัตรารอยละ 50 ของ
คาธรรมเนียมลงทะเบียนเรยีนในรายวิชา
นั้น ๆ ของภาคการศึกษาปกติตามแตละ
หลกัสูตร 
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจดัสรรเงิน
คาธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาให
คณะดวย 

1.2 ขออนุมัติหลักการจายเงินคาตอบแทนตําแหนง
บริหารและตําแหนงวิชาการ (ว4.1/4.1.2) 

ดวยปจจุบันการจายเงินคาตอบแทนบุคคลที่มี
ตําแหนงทางวชิาการและมาดาํรงตําแหนงทางการบริหาร
ตั้งแตระดับหัวหนาภาควิชาขึน้ไป นั้น ใชหลกัเกณฑการ
จายเงินคาตอบแทนตามระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วา
ดวย การจายเงินคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารใน
มหาวิทยาลยั 

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเหน็ชอบตามเสนอ
และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัย
ควรพิจารณางบประมาณคาตอบแทน       
ผูดํารงตําแหนงบริหาร จากสวนกลาง    
เพิ่มเติมจากปจจุบันที่กําหนดใหจายได 
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เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 

พ.ศ.2538 โดยในระเบียบดังกลาว ไดระบุนิยาม “เงิน
คาตอบแทน” หมายถึง “เงินคาตอบแทนผูดํารงตําแหนง
บริหารในมหาวิทยาลัยซึ่งจายเงินคาตอบแทนเงินประจํา
ตําแหนงบริหาร หรือตําแหนงวิชาการ ตําแหนงใดตําแหนง
หนึ่งที่มีคาตอบแทนต่ํากวา” และเบิกจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลยั  แตที่ผานมาการเบิกจายเงินประจําตําแหนงจะ
เบิกจายจาก เงนิงบประมาณแผนดินและจะตองใชเวลาและมี
ขั้นตอนในการขออนมุัติจากกรมบัญชีกลางในการอนุมัติ    
ถือจาย ทั้งน้ี เพื่อความสะดวก คลองตัวและเปนทางเลือกอีก
ทางหนึ่ง เห็นควรใหเบิกจายเงนิประจําตําแหนงวิชาการ     
(ซ่ึงบัญชีถือจายติดตัวบุคคลไมเปลี่ยนบอยๆเชนตําแหนง
บริหาร) จากเงนิงบประมาณแผนดินและเบิกจายเงินประจํา
ตําแหนงบริหารจากเงินงบประมาณเงินรายได  

ในอัตราไมเกินรอยละ 25 โดยสวนที่เกิน
ตองเบิกจายจากเงินรายไดในสวนของคณะ
ทั้งหมด จึงมีผลกระทบในการบริหารงาน
ของคณะที่มีเงนิรายไดไมมาก ซ่ึงประธาน
รับจะนําไปพิจารณาทบทวน และเสนอที่
ประชุมคณบดีอีกครั้ง ภายในเวลา 2 เดือน 
 

1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี        
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)  (ว4.1/4.1.3)          

ดวยคณะอนุกรรมการมาตรฐานหลักสูตร 
ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ ไดพิจารณาเอกสาร   
แนวคิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร  
ปรับปรุง พ.ศ.2546) โดยขอใหแกไขเอกสารบางประการ 
และคณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบให
ดําเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติ
หลักสูตรตอไป 
 

1.4 การเสนอชื่อผูแทนคณบดีเปนคณะกรรมการ       
กล่ันกรอง ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์               
(ว4.1/4.1.4) 

ตามที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการดําเนินการ   
สรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ จึงขอเสนอที่
ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณบดี จํานวน 3 ทาน เพื่อ
รวมเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ
ใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539 ขอ 8.1.4 เพื่อดําเนินการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ตอไป  โดยคณะกรรมการชดุ
ดังกลาว มีภาระและอํานาจหนาที่พิจารณาและดําเนินการ
ครอบคลุมถึงผู สมควรไดรับรางวัลพระธาตุพนมทองคําดวย 

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลตอไปนี้  
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
2. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
และฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ตอไป 
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เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
1.5 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน (ว4.1/4.1.5) 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลยัขอนแกน ตามคําสั่งที่ 1198/2544 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2544 นั้น และตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การบรหิารสถานี
วิทยุกระจายเสยีงมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ.2544 ขอ 7 
กําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 2 ป ฉะนั้น คณะกรรมการชุดปจจุบนัจะครบวาระใน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2546  

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน 3 ทาน และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลยั จาํนวน 3 ทาน 

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบเสนอผูมี
รายชื่อตอไปนี้ รวมเปนกรรมการ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
จํานวน 3 ทาน คือ  
1. นางอัจฉรา หัสบําเรอ ผูอํานวยการสาํนัก

ประชาสัมพันธ เขต 1  
2. นายสมเกียรติ แพทยคุณ อัยการ          

ผูเชี่ยวชาญจังหวัดขอนแกน  
3. นายสธุีร รัตนนาคิน ผูเชี่ยวชาญดานการ

สื่อสารมวลชน  
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิทยาลัย 3 ทาน คือ 
1. ผศ.จิตเจริญ ไชยาคํา ผูอํานวยการ

ศูนยบริการวิชาการ 
2. รศ.สุเมธ แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ 
3. ผูทรงคุณวุฒิจากคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ซ่ึงคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะได
นํามาเสนอตอไป 

4.2 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 

2.1 ตัวเลขการประมาณการทางเศรษฐกิจ (ว4.2/4.2.1) 
ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

18 มีนาคม 2546 นายกรัฐมนตรีเสนอวา ตามที่รัฐบาลได
กําหนดเปาหมายใหเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเปนประมาณรอยละ 6 
เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการและแนวทางที่จะกระตุนเศรษฐกิจ
เปนระยะๆ การต้ังเปาหมายของรัฐบาลก็เพื่อใหทุกฝายมี
ความมุงมั่นและใชความพยายามดาํเนินการในสวนทีเ่ก่ียวของ
ใหเต็มที่ สาํนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลยัจงึขอให
มหาวิทยาลยัเรงรดัและติดตามการดําเนินงานและการ
เบิกจายงบประมาณประจาํป พ.ศ.2546 ใหมีความรวดเร็ว 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
และเกิดประสทิธิภาพประสิทธิผล เพื่อเปนการกระตุนการใช
จายสาธารณะใหมากขึ้น  อันจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม 
รวมทั้งใหกวดขันดูแลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยั ให
ภาคเอกชนและประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วจากการ
รับบริการดานตางๆทีเ่ก่ียวของ เพื่อชวยใหการขับเคลื่อนของ
ภาคเอกชนและประชาชนเปนผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

 

2.2 ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังกรณีความ     
รับผิดทางละเมิด (ว4.2/4.2.2) 

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนประสบปญหา
เก่ียวกับการกอสรางอาคารศูนยหัวใจสริิกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสภามหาวิทยาลยัพยายามแกไข
ปญหา      ดังกลาวโดยไดกําหนดแนวทางและมีมติเพื่อให
ดําเนินการ แกไขปญหาใหสําเร็จลลุวง  มหาวิทยาลัยได
นําเสนอคณะ     รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2541 อนุมัติใหมหาวิทยาลยัขอนแกนตกลง
ประนีประนอมยอมความกับบริษัทเทพอินทนนท จํากัด 
เพื่อใหคดีความยุติลงโดยไมมีฝายใดตองรบัผิดชอบและให
มหาวิทยาลยัทาํสัญญากอสรางกับ ผูรับจางรายเดิมคือ บริษทั
เทพอินทนนท จํากัด  เพื่อทาํการกอสรางอาคารศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ไดตอไปโดยวิธีพเิศษเปนกรณีพเิศษ  ทั้งนี้ให
ทบวงมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินการและผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการในการหาตัวผูกระทําการทจุริตใน
เรื่องนี้ดวย ตอมา มหาวิทยาลยัไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและสงรายงานผลการ
สอบสวนหาขอเท็จจริงใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
พิจารณากรณทีีม่หาวิทยาลยัขอนแกนทําสัญญาวาจางบริษทั
เทพอินทนนท จํากัด กอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอมาหัวหนาผูควบคุมงาน ผูควบคุม
งาน และคณะกรรมการตรวจการจาง     รวมกันรายงาน
เสนอมหาวิทยาลัยใหเบิกจายคาจางงาน     งวดที่ 2 เปนเงนิ 
5,436,000 บาท โดยที่งานยงัไมแลวเสร็จสมบูรณและไม
สามารถใชงานได ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนและ
มหาวิทยาลยัพจิารณาแลวเห็นวาไมมีผูใดตองรับผิด     
ชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการในกรณีดังกลาว 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังไดพิจารณาแลวเห็นวา แม
การตรวจรับงานกอสรางอาคารศูนยหัวใจสิรกิิติ์ฯ งวดที่ 2 

 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
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เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 

โดยงานยังไมแลวเสรจ็ ซ่ึงภายหลังมหาวิทยาลัยขอนแกนได
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงสรางฐานรากขึ้นเพื่อ
พิจารณา ผลการพิจารณาสรุปไดวาโครงสรางฐานรากของ
โครงการมีความแข็งแรงเพียงพอโดยไมจําเปนตองเสริมสิ่ง
ใดๆ เพิม่เติมทั้งสิ้น และคาใชจายในการตรวจสอบฐานราก 
บริษัทเทพอินทนนท จํากัด เปนผูรับผิดชอบ ปจจุบันการ  
กอสรางอาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ไดดําเนินการกอสรางตอไป
แลว ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติตามที่
ทบวงมหาวิทยาลัยขอความเหน็ชอบโดยใหมหาวิทยาลัยตก
ลงประนีประนอมยอมความกับบริษัทเทพอินทนนท จํากัด 
และ 
มหาวิทยาลยัขอนแกนไดทําสัญญากอสรางกับผูรับจางราย
เดิม ดวยเหตุผลดังกลาว ถือไดวาทางราชการไมไดรับความ
เสียหาย จากการตรวจรับงานงวดที่ 2 จึงไมมีเจาหนาที่ผูใด
ตองรับผิดทางละเมิด ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที ่
กค 0406.3/10483 ลงวันที่ 17 เมษายน 2546 

 

2.3 ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ราง
พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2545 ของสภาผูแทนและวุฒิสภา (ว4.2/4.2.3) 

ทบวงมหาวิทยาลัยไดมีหนังสอืแจงวา สํานัก 
งบประมาณไดรายงานสรุปการดําเนินการของสวนราชการ
ตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาราง     
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2545 ของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา เรยีบรอยแลว 

 
 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

5. เร่ืองอ่ืนๆ  
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เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
1. คณะแพทยศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได 
ป พ.ศ.2546 เพิ่มเติม (ว5/5.1) 

ดวยคณะแพทยศาสตร เสนอขออนุมัติตั้ง
งบประมาณเงินรายได ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2546 
เพิ่มเติม จากเงินผลประโยชนมหาวิทยาลยั (เงินผลประโยชน
จากการบริการรักษาพยาบาล) จํานวน 240,000,000 บาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการใหบรกิารรักษาพยาบาลที่มภีาระ
คาใชจายเพิ่มขึน้จากการใหบรกิารทางดานการรักษาพยาบาล
ตามนโยบายรัฐบาล 

 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
และขอใหคณะแพทยศาสตรจัดทําคําช้ีแจง
รายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวย 
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เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
2. การจัดทําสรุปมติที่ประชุมคณบดี (ว5/5.2) 

ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอที่
ประชุมความวา เพื่อใหการคนหาและเรียกใชขอมูลเก่ียวกับ
มติที่ประชุมคณบดีเปนไปดวยความสะดวกยิ่งขึ้น ควรมีการ
กําหนดลําดับทีข่องมติรวมทั้งจัดทําฐานขอมลูสรุปมติที่
ประชุมคณบดีไวดวย 

 
ที่ประชุมรับทราบและฝายเลขานุการที่
ประชุมรับจะดําเนินการตอไป 

3. โครงการ Integrated  Communities : A Society  for  
all  Ages (ว5/5.3) 

ตามที่นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร ได
ชนะเลิศในการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ ในหัวขอ 
Integrated  Communities : A Society  for  all  Ages เมื่อป 
2545 นั้น นายแพทยเมืองทอง  แขมมณี ไดมีความสนใจใน
โครงการดังกลาวเปนอยางยิ่งและสภามหาวิทยาลัยก็ประสงค
จะใหมหาวิทยาลัยนําโครงการนี้มาดําเนินการใหเกิดเปน
รูปธรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรจะเริ่มดาํเนินโครงการ 
ดังกลาว ณ บานหนองหลุบ อ.เมือง จ.ขอนแกน โดย         
นพ.เมืองทอง แขมมณีจะเดินทางมาประชุมปรึกษาหารือใน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนยบริการวิชาการ ในการนี้ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรจะมีหนังสือเชิญรองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ และคณบดีบางทาน หรือผูแทนเขา
รวมประชุมเพือ่ปรึกษาหารือในรายละเอียดรวมกัน 

 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

4. โครงการอบรมหลักสูตรการเปนผูเย่ียมสํารวจภายใน 
HA 401 (ว5/5.4) 

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการแจงตอที่
ประชุมความวา ดวยในระหวางวันที่ 28-30 พฤษภาคม 
2546 ศูนยบริการวิชาการกําหนดจัดการอบรมหลักสูตรการ
เปนผูเยี่ยมสาํรวจภายใน HA 401 ณ โรงแรมโฆษะ และ
คณะแพทยศาสตร  จึงขอความรวมมือใหคณะและหนวยงาน
ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สงผูแทนเขาอบรมเปนวิทยากร
ตามหลักสูตรดงักลาว 

 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

5. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย วาดวย การใหขาราชการไป
ปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรูและ           
ประสบการณทางวิชาการ พ.ศ.2533 (ว5/5.5) 

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการไดสอบถาม
ความคืบหนาเก่ียวกับเรื่องระเบียบทบวง-มหาวิทยาลยั 

 
 
 
ที่ประชุมรับทราบและรองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศแจงวา 
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เร่ือง/วาระ มติที่ประชุม 
วาดวย การใหขาราชการไปปฏบิัติงานบริการวชิาการเพื่อ
เพิม่พูนความรูและประสบการณทางวิชาการ พ.ศ.2533 ซ่ึงที่
ประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 10/2546 ไดพิจารณาแลว
เห็นวาเปนเรื่องที่ตองพิจารณาในรายละเอียด  และ
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศและ
ศูนยบริการวิชาการจัดเตรียมขอมูลและนําเสนอเปนเรื่อง
สืบเนื่องในการประชุมคราวตอไป 

ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ ซ่ึงเมื่อ
เรียบรอยแลวจะนําเสนอที่ประชุมพิจารณา
ในคราวตอไป 

 


