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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2552 ณ วันศุกรท่ี 17 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 13/2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 12/2552 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  24 กรกฎาคม 2552 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
ผูมาประชุม 6 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน  ประธาน   7 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 8 
3. รศ.สมชาย  รัตนทองคํา   ผูชวยอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร 9 
      แทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 10 
4. ผศ.ดารณี  หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 12 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 13 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 14 
7. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐองักูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 15 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 16 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
10. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 18 
11. ผศ.ปณิธาน  พีรพัฒนา   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 19 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 20 
12. ผศ.สมพงษ สิทธิพรหม   รองคณบดีฝายบริหาร 21 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 22 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 23 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 24 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร  25 
16. ผศ.ธนพรรณ  ธานี    รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 26 
      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 27 
17. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 28 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 29 
19. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ  เจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 30 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 31 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  32 
22. รศ.ปรีณัน  จิตะสมบัติ   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 33 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 34 
23. ผศ.วารุณี  หวัง    รองคณบดีฝายวิจัย 35 
      แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 36 
24. ผศ.สุธิดา  สรุงบุญมี    รองคณบดีฝายวิชาการ 37 
      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 38 
25. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 39 
26. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 40 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 41 
27. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 42 

(สํานักหอสมุดและทรพัยากรการเรียนรู) 43 
28. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 44 
29. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 45 
30. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร  46 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 47 
31. ผศ.คณิต  ชูคันหอม    รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ 48 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 49 
32. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 50 
33. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 51 
34. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  52 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 53 
35. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 54 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี      2 
2.  ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ  3 
3. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 4 
4. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 5 
5. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานกัทะเบียนและประมวลผล  6 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 7 
6.  ดร.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 8 
 9 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 10 
 11 
  ดวยอธิการบดเีดินทางไปราชการ จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรัพยสิน ปฏิบัติหนาที่12 
ประธานที่ประชุมคณบดีแทน เมื่อครบองคประชมุแลว  ประธานกลาวเปดประชุม และกอนเริ่มการประชุม ประธาน13 
ไดกลาวตอนรบัและแนะนาํคณบดีที่มารับตาํแหนงใหม จํานวน 3 ทาน คือ ผศ.ดร.เกียรติ  แสงอรุณ คณบดีคณะ14 
วิทยาศาสตร  รศ.ดร.ทญ.นวรัตน  วราอัศวปติ  เจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร และ ดร.สุรพล  แสนสุข   15 
ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งไดรบัการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป 16 
จากนั้นประธานไดดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดังนี้ 17 
 18 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  19 
  1.1  เงินบริจาคสมทบกองทุน ฯพณฯ พจน  สารสิน 20 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา  ดวยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา เปนวันครบรอบวันคลาย21 
วันเกิด พลตํารวจเอก เภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมอบเงินจํานวน 22 
1 ลานบาท สมทบเขากองทุน ฯพณฯ พจน  สารสิน   ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบเงินจํานวนดังกลาวคืนใหกับ23 
มหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ ตอไป 24 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 25 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 26 
 27 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 11/2552 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2552 28 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ 11/2552 เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2552 โดยไมมีการแกไข 29 
 30 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    31 
  3.1  การรณรงคปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) 32 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ตามที่มีการระบาดของโรคไขหวัดใหญ   33 
สายพันธุใหม ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) นั้น ขอรายงานขอมูลวา ขณะนี้ (ขอมู ูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2552) มี34 
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนเขารับการรักษาตัวดวยโรคดังกลาวแลว จํานวน 31 ราย 35 
สําหรับการรณรงคปองกันนั้น มหาวิทยาลัย โดยฝายพัฒนานักศึกษา โรงพยาบาลศรีนครินทร สํานักงานบริหาร36 
การจัดการทรัพยสิน และหนวยงานอื่นๆ ไดมีการดําเนินการประชาสัมพันธ รณรงค ในหลากหลายรูปแบบดวยกัน 37 
ไดแก ปายประชาสัมพันธติดประกาศ แผนพับใหความรู ประกาศเสียงตามสาย นําเสนอขอมูลบน website ติด   38 
สติกเกอรวิธีลางมือ จัดเตรียมสบู/เจลลางมือไวบริการ ทําความสะอาด ฆาเชื้อ และการรณรงคการสวมหนากาก39 
อนามัย และโดยเฉพาะการใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผูประกอบการรานคาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ40 
แจกแบบฟอรมการตรวจคัดกรองไขหวัดใหญ 2009 ดวยตนเอง ใหกับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร เพื่อจะได41 
ลดภาระในการเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลดวย    ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรจาก ฝายการพยาบาลเวชปฏิบัติ42 
ครอบครัว โรงพยาบาลศรีนครินทร รวมทั้งฝายตางๆที่เกี่ยวของที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง  43 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 44 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 45 
 46 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   47 
  4.1  การจัดสรรเงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 48 
           และเงินรางวัลในสวนท่ีไดรับสมทบรอยละ 50 จากเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร  49 
           ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 50 
  ประธาน เสนอตอที่ประชมุวา ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1201/933 ลงวันที่ 51 
20 พฤษภาคม 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จํานวน 20,045,260.35 บาท 52 
(ยี่สิบลานสี่หมื่นหาพันสองรอยหกสิบบาทสามสิบหาสตางค) เพื่อนาํไปจดัสรรเปนเงินรางวัลใหแกขาราชการและ53 
ลูกจางประจําในสังกัด และคณะรฐัมนตรมีีมติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เห็นชอบผลการประเมิน54 
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การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 และ1 
แนวทางการจายเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยกําหนดใหใชสัดสวนในการจาย 2 
50:50 กลาวคือ จายใหผูบริหาร รอยละ 50 ของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารที่คํานวณไดจริง สวนอีก3 
รอยละ 50 ใหนําไปจัดสรรใหกลุมผูปฏิบัติ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงคะแนนที่ครบถวนสมบูรณให4 
มหาวิทยาลัยทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2552 และใหมหาวิทยาลัยดาํเนินการวางหลักเกณฑฯเพื่อ5 
ประกอบการจัดสรรเงินรางวลัฯ นั้น  6 
  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ วิธีการและรูปแบบการจัดสรรเงิน7 
รางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ใหแกขาราชการและลูกจางประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม8 
คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2531/2552 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2552 และคณะกรรมการฯไดพิจารณา9 
ดําเนินการแลว จึงเสนอ 10 

- (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหแก11 
ขาราชการและลูกจางประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  12 

- (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลในสวนที่ไดรับ13 
สมทบรอยละ 50 จากเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  14 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สาระสําคัญของ (ราง) ประกาศ 15 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้ง 2 ฉบับ ดังกลาว นั้น ยึดหลักการเดิมดังทีเ่คยปฏิบัติเมื่อปที่ผานมา 16 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 17 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  18 

ท้ังสองฉบับ ตามที่เสนอ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี 19 
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหแก20 

ขาราชการและลูกจางประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 21 
พ.ศ.2551  22 
-   ขอ 4 ใหเพิ่มเติมขอความ “และฐานเงินเดือนท่ีครองอยูในระหวางวันท่ี  23 
     1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551” ตอทายขอความเดิม 24 
-   ขอ 5 วรรคสอง ท่ีประชุมคณบดีมีความเห็นวา ควรตัดขอความ “และไมควรใช25 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน...ใหเงินรางวัลประจําป” ออกจาก (ราง) ประกาศฯ   26 

 แตท้ังน้ี ท่ีประชุมคณบดีมีเจตนารมณท่ีจะใหการพิจารณาใหเงินรางวัล 27 
 ประจําปไมตองคํานึงถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนหลักในการพิจารณา 28 
 เน่ืองจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีขอจํากัดในเรื่องโควตาและวงเงินในการ 29 
 เลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งจะไมสอดคลองกับเจตนารมณของการใหเงินรางวัล30 
 ประจําปดังกลาว  31 
  32 
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใน33 

สวนท่ีไดรับสมทบรอยละ 50 จากเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.34 
2551  35 
-   ขอ 5  ขอความ “...ใหจัดสรรออกเปน 2 ดังน้ี” ใหแกไขเปน “...ใหจัดสรร36 

 ออกเปน 2 สวน ดังน้ี” 37 
 38 

  4.2  การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 39 
  ประธาน เสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร 1200/ว 14 ลงวันที่ 1040 
มิถุนายน 2552 แจงวา คณะรัฐมนตรี  ในคราวประชุมเมือ่วันที่ 28 เมษายน 2552 เห็นชอบแนวทางการจายเงิน41 
เพิ่มพิเศษผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยกําหนดใหใชสัดสวนในการจาย 50:50 กลาวคือ จายให42 
ผูบริหาร รอยละ 50 ของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารที่คํานวณไดจริง สวนอีกรอยละ 50 ใหนําไป43 
จัดสรรใหกลุมผูปฏิบัติ นั้น เนื่องจากตามแนวทางและหลักเกณฑการจัดสรรเงินเพิม่พิเศษสําหรบัผูบริหาร44 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 และระเบียบกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวของ กรณีผูไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษฯ คอื 45 
ผูดํารงตําแหนงบริหารรักษาราชการแทนตําแหนงบริหาร และผูที่ไมมีรายชื่อในบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ 46 
(จ.18)  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาการใชเงินรายไดมหาวทิยาลัยขอนแกน (กองทุนรวม 3%) เพื่อ47 
จายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารที่ปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร กรณีผูไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษ48 
ขางตน เปนการเฉพาะราย ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 มีผูบริหารที่เขาขายดังกลาว จํานวน 1 ราย คือ 49 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร (รอยละ 50) 

1 ผศ.รุง  ธีระพิจิตร 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

1 ต.ค.50 – 29 เม.ย.51 31,503.26 

 50 
 51 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2552 ณ วันศุกรท่ี 17 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 13/2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 1 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร  2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551ตามที่เสนอ 3 
 4 
  4.3  (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษา 5 
           ในระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ จากกลุมประเทศ 6 
            ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 7 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการกาํหนดอัตราการเก็บคาธรรมเนียม8 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศจากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง9 
เปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง การ10 
ลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ จากกลุมประเทศใน11 
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําบัณฑิต12 
วิทยาลัย ในคราวประชุม ครัง้ที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 13 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 14 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการลดหยอนคาธรรมเนียม15 
การศึกษาฯ ตามที่เสนอ  โดยใหจัดทําเปนแนวปฏิบัติแทนการออกประกาศมหาวิทยาลัย และ16 
มอบหมายใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไปดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณบดีตอไป 17 
 18 
  4.4  การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) 19 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ผูแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมวา  20 
ดวย ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) ประเภทผูแทนผูบริหาร 21 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 34/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ไดครบวาระการดํารงตําแหนง 22 
เนื่องจากหมดวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ดังนั้น เพื่อใหเปนไป23 
ตามขอ 5.1.2 (3) แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 24 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 ที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ ก.บ.ม. ประเภทผูแทน25 
ผูบริหาร โดยใหที่ประชุมคณบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้ง นั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ26 
คณบดีเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ ก.บ.ม. แทนกรรมการที่หมดวาระ 27 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 28 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเสนอ รศ.ลําปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปน29 
กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) ประเภทผูแทนผูบริหาร 30 
แทนกรรมการที่หมดวาระดังกลาว 31 
 32 
  4.5   รายงานผลการดําเนินการควบคุมภายในและการบริหารเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแกน 33 

         ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 34 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนนิการตามระเบียบคณะกรรมการ35 
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2552 ขอ 6 ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อ36 
การวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล และเหมาะสม37 
กับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ นั้น 38 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ39 
ราชการ  ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  : SP7 40 
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันที่ชัดเจนและสามารถ41 
นําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักงาน โดยกําหนดใหมีการสรุปผลการ42 
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและนําเสนอผูบริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อยางนอย 2 ไตรมาส  43 

 ฝายทรัพยสิน จึงขอรายงานรายงานผลการดําเนินการการควบคุมภายในและการบริหารความ44 
เส่ียง มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบและพิจารณาใหการ45 
รับรองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 46 
  สาระสําคัญโดยสรุปมีดังนี้ :  47 

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 
5 และมาตรา 15 (3) กําหนดใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินออกระเบียบหรือประกาศกําหนดมาตรฐานหรือ49 
มาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุม การตรวจสอบการบริหารงบประมาณสําหรบัหนวยรับตรวจ  50 

 และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 51 
พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน แลวรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงิน52 
แผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมี53 
ประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2552 ณ วันศุกรท่ี 17 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 13/2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2552  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)1 
สํานักงาน ก.พ.ร. และกลุมตรวจสอบระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางการตรวจสอบและ2 
ประเมินผลภาคราชการโดยกําหนดรูปแบบ ระยะเวลา และแนวทางในการรายงานการตรวจสอบและประเมินผล3 
ภาคราชการในการรายงานการควบคุมภายในใหม เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมการ4 
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 5 

 1)  ใหมหาวิทยาลัยจัดสงประมวลภาพรวมระบบควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) และเอกสาร 6 
      แบบ ปอ.3  แบบติดตาม ปอ.3  และแบบ ปส. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 และ 7 
 2)  ใหรายงาน แบบ ปอ.1  แบบ ปอ.2  แบบ ปอ.3 แบบติดตาม ปอ.3 และแบบ ปส.  8 
      (รอบ 12 เดือน) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 9 
 ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป10 

งบประมาณ พ.ศ. 2552  ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 11 
(PMQA)  : SP7 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันที่12 
ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักงาน โดยกําหนดใหมีการ13 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและนําเสนอผูบริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง อยางนอย 2 ไตรมาส  14 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 15 
นโยบายและยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีการจัดการบริหารใหเชื่อมโยงนโยบายและ   16 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะดานสังคมและการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดเห็นชอบ17 
กําหนดเปนแผนบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยแลว ทั้งนี้ ในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง    18 
ที่ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธสําคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ  มหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะหนวย19 
รับตรวจไดดําเนินการใหมีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ สวนงานภายใน  ทั้งการจัดวางระบบฯและ20 
การกํากับการดําเนินงานดานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยโดย21 
มีเปาประสงคและที่มุงใหกิจกรรมการควบคุมภายในเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา และมุงใหมีความ22 
เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อใหบรรลุฯเปาหมายหลักการของการเปน23 
มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยทีมีการบริหารจัดการที่ดีตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 24 

 เพื่อใหบรรลุเปาประสงคและมีความเปนเอกภาพของระบบมหาวิทยาลัยไดกําหนดและแตงตั้ง25 
คณะกรรมการดําเนินการการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่กํากับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน 26 
และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ  27 
คณะกรรมการไดดําเนินการติดตามและวิเคราะหมาตรฐานระบบควบคุมภายในของแตละสวนงานยอยในแตละ28 
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดไวทั้ง 5 ดาน 29 
อันไดแก  ดานการผลิตบัณฑิต  ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การ30 
บริหารจัดการ โดยการสรางความสําคัญและความเขาใจในระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน31 
และของภาครัฐใหแก คณะ หนวยงาน ตลอดจนผูปฏิบัติงาน   32 

 การวิเคราะหและกําหนดแผนบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินการโดยวิเคราะหขอมูลจากการ33 
รายงานการควบคุมภายในของทุกคณะ/หนวยงาน  รายงานขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย34 
ของคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหารและพัฒนา 35 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตาม36 
คํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2551  จัดเปนแผนการบริหารความเสี่ยงระดับ37 
องคกร 38 

 การรายงานผลการดําเนินการการควบคุมภายในและการบริหารเสี่ยง เปนการรายงานผลซึ่งเปน39 
สวนของติดตามผลและนําไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนา40 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสรุป ดังนี้ 41 

1. การรายงานขอมูลตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประมวลภาพรวม 42 
ระบบควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) และเอกสารแบบ ปอ.3  แบบติดตาม ปอ.3  และแบบ ปส. ตอกลุม43 
ตรวจสอบระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  (ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ศธ 0514.1.49/4479 44 
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เรื่อง รายงานขอมูลตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 45 

2. ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ  46 
พ.ศ. 2552  รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือนมิถุนายน 2552) ดังนี้   47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2552 ณ วันศุกรท่ี 17 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 13/2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

แผนการบริหารความเสี่ยง จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผน ดําเนินการแลว รอยละ 
ดานการผลิตบัณฑิต 15 3 20.00 
ดานการวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

8 2 25.00 

ดานการบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 8 1 12.50 

ดานการอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมฯ 

10 3 30.00 

ดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 47 22 46.88 
รวม 88 31 35.25 

 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 1 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหการรับรองกอนการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 2 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและใหการรับรองรายงานผลการดําเนินการควบคุมภายในและการ3 
บริหารเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย4 
ตอไป ท้ังน้ี เห็นควรใหเพิ่มขอมูลจํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีอยูระหวางการดําเนินการในเอกสาร5 
สรุปขอมูลเพื่อใหเกิดความชัดเจนตอไปดวย 6 
 7 
  4.6  การจัดสรางหอดูดาวภูมิภาคสําหรับประชาชนในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน  8 
   - ขอถอนวาระ - 9 
 10 

4.7  ขออนุมัติแกไข ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียม  11 
        การศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ และโครงการพิเศษ 12 

  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลยั ไดรับหนังสือดวนที่สุดที่ กค 0422.3/  13 
ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ14 
การศึกษาของบุตร โดยในหนังสือดังกลาวไดระบุวา “คาใชจายเกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงานของ15 
สถานศึกษา ซึ่งเปนคาใชจายที่ไมสามารถนํามาเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทาง16 
ราชการได ไดแก คาปรับพื้นฐาน คาธรรมเนียมพิเศษ คาสนับสนุน/อุดหนุนการศึกษา คาพัฒนาดานวิชาการ 17 
คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ปริญญา คาคูมือนักศึกษา คาจางบุคลากรของสถานศึกษา คาเอกสาร/วารสาร/18 
ใบรับรอง/คาปรับตางๆ การลงทะเบียนซ้ําเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) คาขอยาย คาใชจายสวนตัว เชน คา19 
ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา คาเครื่องแบบนักศึกษา เปนตน คาหองเรียนปรับอากาศ คาบํารุงมหาวิทยาลัย 20 
คาบํารุงสโมสรนักศึกษา คาบํารุงกิจกรรม คากิจกรรมซึ่งไมไดกําหนดไวในโครงสรางหลักสูตร คาวัสดุ21 
เครื่องใชสํานักงาน คาบํารุงครุภัณฑ คาคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษา และคาสาธารณูปโภค” นั้น  22 

  นับตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักการการจัดเก็บคาธรรมเนียม23 
การศึกษา โดยใหจัดเก็บเปนอัตราเหมาจาย เพื่อใหการจัดเกบ็คาธรรมเนียมมีความเปนระบบและเปนสากล ไมตอง24 
เรียกเก็บหลายรายการ เอื้อตอการนําไปเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร และการติดตอกับแหลงทุนทั้งภายใน25 
และตางประเทศในการใหทุนการศึกษา โดยไดออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของกับคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ26 
ปริญญาตรีคือ (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาค27 
ปกติ พ.ศ. 2549 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 972/2549) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ28 
นักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2550 และ (3) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง 29 
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ อยางไรก็ตาม การใหคํานิยามและการเขียนขอความเกี่ยวกับ30 
คาธรรมเนียมการศึกษาในระเบียบและประกาศดังกลาว เมื่อพิจารณาตามหนังสือดวนที่สุดของกรมบัญชีกลางที่     31 
กค 0422.3/ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดังกลาวขางตน ปรากฏวามีสาระที่จะทําใหขาราชการไมสามารถนําไป32 
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได   33 

  เพื่อเปนการเอื้อประโยชนตอนักศึกษา และเปนไปตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควร34 
ใหขอเสนอแกไข ระเบียบและประกาศ ดังนี้ 35 

 1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา 36 
ขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 - แกไขขอ 4 37 

 จากเดิม “คาธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษา  38 
 ประกอบดวย คาบํารุงมหาวทิยาลัย คาหนวยกิตรวมเปนเหมาจาย และคาธรรมเนยีมการศึกษา39 
 พิเศษ ที่นักศึกษาจะตองชําระเปนรายภาคการศึกษา” 40 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2552 ณ วันศุกรท่ี 17 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 13/2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

 แกเปน “คาธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเปนอัตรา1 

 เหมาจายตอภาคการศึกษา” 2 
2.  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 972/2549) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา 3 

สําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2550 -  แกไขขอ 6 4 
 จากเดิม “ขอ 6 นักศึกษาที่ชําระคาธรรมเนียมเต็ม มีสิทธิ์ไดรับบริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัย 5 

  จัดให โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมดังตอไปนี ้6 
6.1 คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 7 
6.2 คาประกันอุบัติเหต ุ8 
6.3 คาบริการสุขภาพ 9 
6.4 คาบํารุงสโมสรนักศึกษา 10 
6.5 คาบํารุงกีฬา 11 
6.6 คาบํารุงหองสมุด 12 
6.7 คาบํารุงศูนยคอมพิวเตอร 13 
6.8 คาบัตรประจําตัวนักศึกษาเมื่อแรกเขาคนละ 1 บัตร” 14 

  แกเปน “ขอ 6 นักศึกษาที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราเหมาจาย มสิีทธิ์ไดรับ 15 

  บริการตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะกําหนด โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติม” 16 
 3.  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา 17 

สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ - แกไข บัญชีแนบทายประกาศ ขอ 2 18 
 จากเดิม ในทายตารางขอ 2 ขอความ “คาธรรมเนียมขางตน ครอบคลุมคาหนวยกิต 19 

  ลงทะเบียนวิชาเรียน และคาธรรมเนียมการใชบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก การประกัน20 
  อุบัติเหตุ การบริการสุขภาพ หองสมุด คอมพิวเตอร สโมสรนักศึกษา และกีฬา” 21 

 แกเปน  ตัดขอความในทายตารางขอ 2 ออกทั้งหมด 22 
 23 
 ทั้งนี้ใหไปแสดงรายการการใหบริการตางๆ แกนักศึกษาโดยไมเสียคาธรรมเนียมไวในเอกสาร24 

อื่นๆ เพื่อการส่ือสารกับนักศึกษาตอไป 25 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการการขอแกระเบียบและประกาศ  26 
รวม 3 ฉบับ ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากที่ประชุมคณบดีพิจารณาเห็นชอบ จะไดเสนอรางระเบียบที่แกไขตามขอ 27 
1 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป สวนประกาศตามขอ 2 และ 3 จะไดดําเนินการแกไข และออกเปนประกาศ28 
มหาวิทยาลัยตอไป 29 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักการในการปรับแกไข ระเบียบและ30 
ประกาศ รวม 3 ฉบับ ดังกลาวขางตน ตามที่เสนอ  แตท้ังน้ี การออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป31 
น้ัน ขอใหระบุในสวน “คาธรรมเนียมอื่นๆ” ท่ีมหาวิทยาลัยยังตองจัดเก็บอยูใหชัดเจนดวย เพื่อจะได32 
สื่อสารใหท้ังผูปกครองและนักศึกษาเขาใจตรงกัน  33 
 34 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 35 
  5.1  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 36 
   - ยายไปเปนวาระที่ 4.7 - 37 
   38 
  5.2  โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 39 
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา โครงการสงเสริมการวิจัยใน40 
สถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวทิยาลัยวิจัยแหงชาตินี้ เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย เพื่อ41 
นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทย42 
โดยรวมใหมีศกัยภาพดานการวิจัยที่สูงขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพดานการวิจัยของประเทศสู43 
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ที่มีขีดความสามารถระดบัโลก (World Class University) เพื่อผลิตกําลังคน44 
ระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ ที่สามารถตอบสนองตอการพัฒนาทั้งชุมชนอุตสาหกรรมและระบบนวัตกรรม ซึ่ง45 
นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีระดับนานาชาติ และเพื่อพัฒนาประเทศไทย46 
ใหเปนศูนยกลางการศึกษา การวิจัยพัฒนาและการฝกอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) 47 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน คือ จะทําการคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพดานการวิจัยและมี48 
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 7-10 แหง เพื่อพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โดยจะมีแนวคิด49 
ในการพัฒนาแผนการดําเนินงาน เง่ือนไขและหลักเกณฑในการพิจารณาคดัเลือกและการติดตามผลการ50 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2552 ณ วันศุกรท่ี 17 กรกฎาคม 2552 
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ดําเนินงาน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยที่ไดรับการคัดเลือก  สําหรับมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์1 
สมัครรับทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ นั้น ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 2 
  1.  ตองเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อปรากฏในอันดับไมต่ํากวา 500+ ตามนิยามการจดัอันดับใน 3 
       ฐานขอมูลของ THE-QS ประจําป 2008 4 
 2.  ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อในการจัดอันดับตามขอ 1 มหาวิทยาลยัตองมีผลผลิตที่ผานมา ดังนี้ 5 
  2.1  มีผลงานวิจัยในฐานขอมูลระดับนานาชาติโดยภาพรวม (Scopus) ไมต่ํากวา  6 
        500 เรื่องใน 5 ปลาสุด และ 7 
  2.2  มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่โดดเดน อยางนอย 2 ใน 5 สาขาของ THE-QS และ 8 
  2.3  มีสัดสวนอาจารยปริญญาเอกมากกวา 40 % ของจํานวนอาจารย ทั้งหมด 9 
 3. สามารถบงชี้ทิศทางและเอกลักษณความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติได 10 
 4. Website ของมหาวิทยาลยัตองมีคุณภาพ และตองมีขอมูลที่ถูกตองทันสมัย ในฐานขอมูล 11 
     ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 12 
 สําหรับเกณฑการพิจารณาคัดเลือกสถาบันผูรับทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาตินั้น มหาวิทยาลัย13 
ตองมีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ พรอมแผนการใชงบประมาณที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของโครงการฯที่14 
ชัดเจนที่จะขับเคลื่อนให  15 
 (1) มหาวิทยาลัยเขาไปอยูใน 400 อันดับ (สําหรับมหาวิทยาลยัที่มีอันดับต่ํากวา 400) หรือมี16 
อันดับดีขึ้น (สําหรับมหาวิทยาลัยที่อยูในอันดับที่สูงกวา 400 ในการจัดอันดับโดย THE-QS ทั้งอันดับโดยรวม 17 
และอันดับของกลุมสาขาตางๆ (Arts & Humanities, Social Sciences, Technology, Life Sciences & 18 
Biomedicine, Natural Sciences) 19 
 (2) เกิดกลุมหรือศูนยวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอย 3 กลุม/ศูนยฯใน 3 ป ที่สามารถ20 
ระบุดวยผลงานวาเปนศูนยที่มีศักยภาพเปนอันดับ 1 ในประเทศ และ  21 
  (2.1)  เปนงานวจิัยที่เชื่อมโยงกับภาคอตุสาหกรรมหรือสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และ/หรือ 22 
  (2.2)  มีความเปนเลิศในระดับสากล 23 
 (3)  มีการจัดประชุมระดับนานาชาติในสาขาที่เชี่ยวชาญอยางตอเนื่อง และมีการเพิ่มนักศึกษา24 
ตางชาติ อาจารยตางชาติ และหลักสูตรนานาชาติ 25 
 แนวทางในการจัดสรรงบประมาณคาดวา มหาวิทยาลัยแหงชาติ 7-10 แหง จะไดรับการ26 
สนับสนุนงบประมาณแหงละ 100-500 ลานบาทตอป เปนระยะเวลา 3 ป โดยมีวงเงินที่ตองใชเพื่อสนับสนุนการ27 
พัฒนามหาวทิยาลัยวิจัยแหงชาติ จํานวน 9,450 ลานบาท ซึ่งภายใตวงเงินดังกลาวนี้จะมีทั้งในสวนที่ใชเพื่อ28 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการวิจัย (Research Infrastructure) เงินทุนวิจัย (Research Fund) เงินทุนเชิดชู29 
เกียรติศาสตราจารยวิจัยดีเดน และการพัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการมหาวทิยาลัยแหงชาติ ซึ่งเพื่อใหการ30 
ใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะมีการติดตามและกํากับดูแลอยางใกลชิด ตาม31 
แนวทางที่กําหนด  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคุณสมบัติ32 
ครบถวนตามเกณฑที่กําหนด และไดสมัครเขารวมโครงการดังกลาวเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในระหวางรอผลการ33 
พิจารณาคัดเลือกเขารวมโครงการฯ 34 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  35 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรมีการประชุมผูบริหารระดับสูงเพื่อรวมกันกําหนดทิศทาง36 
และหารือในการดําเนินการและควรมีการเตรียมการในสวนที่เกี่ยวของใหพรอม โดยเฉพาะการสื่อสารทําความ37 
เขาใจ หากไดรับการตอบรบัเขารวมโครงการดังกลาว 38 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 39 
 40 

 5.3  สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรปุขาวมหาวิทยาลยัขอนแกน 41 
       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนมิถุนายน 2552 42 

  ในเดือนมิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและ43 
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหาร44 
และบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่มีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังได45 
รวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจําเดือนมิถุนายน 2552    โดย46 
แยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรม47 
พิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 48 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 49 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  50 
 51 
 52 
 53 
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  5.4   การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางความรวมมือทางวิชาการกับ 1 
           ตางประเทศ 2 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 3 
เห็นชอบตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 เรื่องการ4 
ขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศ และวันที่ 17 สิงหาคม 2547 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความ5 
ชวยเหลือจากตางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงการตางประเทศ (ไมรวมความชวยเหลือทางการเงิน6 
และวิชาการที่ไมมีดอกเบี้ย ซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงการคลัง) โดยแนวทางความรวมมือทางวิชาการกับ7 
ตางประเทศ รวม 3 ขอ ประกอบดวย 8 

1. แนวทางความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 9 
2. แนวทางการดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการกับประเทศที่พัฒนาแลวและองคการ10 

ระหวางประเทศ 11 
3. แนวทางการดําเนินความรวมมือเพื่อการบูรณะฟนฟูหรือเหตุผลดานมนุษยธรรมในกรณีเกิด12 

พิบัติภัย  13 
  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  14 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 15 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  16 
 17 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   18 
 6.1  โครงการพิพิธภัณฑสัตวนํ้าจังหวัดหนองคาย 19 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เสนอที่ประชุมวา ตามที่จังหวัดหนองคายไดดําเนินการ 20 
กอสรางพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย ตั้งแตปงบประมาณ 21 
2549-2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู คนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ22 
ทางดานการประมง เปนแหลงเรียนรูของคนทั่วไป ทุกระดับ และสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดหนองคาย 23 
นั้น บัดนี้ การกอสรางตัวอาคารพิพิธภัณฑฯไดแลวเสร็จ และจังหวัดหนองคายจะทําการสงมอบอาคาร24 
พิพิธภัณฑฯใหมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ในการดําเนินโครงการฯปจจุบัน มีผูรับผิดชอบ25 
โครงการฯ ในรูปของคณะกรรมการ 3 ชุด ดวยกันคือ  26 
  (1) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ (ตามคําสั่งจังหวัดหนองคายที่ 1886/2551) โดยมี          27 
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย เปนประธาน 28 
  (2) คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ(ตามคําสั่งจังหวัดหนองคายที่ 1886/2551) โดยมี    29 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย เปนประธาน 30 
  (3) คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 31 
ที่ 477/2552) โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนประธาน 32 
  ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดหนองคาย สงมอบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑฯใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกน33 
แลว คณะกรรมการตาม (3) จะเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ  โดยกําหนดพันธกิจหลักของ34 
พิพิธภัณฑฯเพื่อความสอดคลองและตอบสนองตอยุทธศาสตร/นโยบายการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 35 

1. จัดแสดงพันธุสัตวน้ํา ทั้งปลาน้ําเค็ม และปลาน้ําจืด โดยเฉพาะพันธุปลาที่อาศัยอยูในลุม36 
น้ําโขง 37 

2. จัดกิจกรรมการบริการวิชาการ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 38 
3. ศึกษาวิจัย พันธุปลาน้ําจืด โดยเฉพาะพันธุปลาในลุมน้ําโขง 39 
ปจจุบันการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑฯ สวนที่เปนอาคารและบออนุบาลปลา และตัวอาคาร 40 

แสดงพันธุสัตวน้ํา ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว แตยังตองมีการปรับปรุงภูมิทัศนและอาคารประกอบที่เปนสวน41 
ควบของพิพิธภัณฑฯ รวมถึงการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการใหสามารถเปดใหบริการแกผูเขาชมไดอยางเปน42 
รูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ จึงเสนอขอจัดตั้งเปนหนวยงานในกํากับ43 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีประมาณการรายจาย-รายรับ แสดงดังนี้ 44 

1. ประมาณการรายจายการลงทุนในสิ่งกอสรางและครุภัณฑ เพิ่มเติมเพื่อสรางสวนควบของ45 
พิพิธภัณฑฯ ประกอบดวยอาคารศูนยอาหารและจําหนายสินคา ระบบภูมิทัศน ประมาณการ46 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 82 ลานบาท  47 

2. ประมาณการรายจายคาดําเนินการ  ประกอบดวย เ งินเดือนและคาจางบุคลากร 48 
คาตอบแทนผูบริหาร คาบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ คาวัสดุ คาอาหารปลา คา49 
สาธารณูปโภค คาประชาสัมพันธและการตลาด และคาใชจายเบ็ดเตล็ด ประมาณการรวม50 
ทั้งส้ิน 14.3 ลานบาท/ป 51 

3. มีประมาณการรายรับ จากการดําเนินงานของพิพิธภัณฑฯ ประกอบดวย คาบัตรผานประตู 52 
รายไดจากผลประโยชน และรายรับอื่นๆ ประมาณการ 27.2 ลานบาท/ป ซึ่งสูงกวา53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2552 ณ วันศุกรท่ี 17 กรกฎาคม 2552 
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คาใชจายในการดําเนินการปละ 14.3 ลานบาท เปนจํานวน ปละ 12.9 ลานบาท หรือมี1 
กําไรปละ 90.2%  2 

  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ 3 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 4 

1. ควรพิจารณาศึกษาและจัดทําขอมูลรูปแบบของการบริหารจัดการใหเห็นภาพที่ชัดเจน และ5 
มีความเชื่อมโยงในมิติตางๆมากยิ่งขึ้น เชน ในดานการทองเที่ยว การเรียนรู การวิจัย และ6 
การเปนสถานที่ฝกงาน รวมถึงผลประโยชนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับกลับคืนในเชิงวิชาการ 7 
ซึ่งอาจจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําปรึกษาดวย 8 

2. เห็นควรมีการศึกษาเรียนรูประสบการณการบริหารจัดการจากพิพิธภัณฑ/สวนสัตว/9 
สวนสาธารณะแหลงทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จ เพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการสงเสริม10 
กิจการมหาวิทยาลัยกําลังจัดทําสรุปขอมูลจากการไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่11 
จังหวัดเชียงใหมอยู ซึ่งเปนขอมูลที่มีประโยชนสามารถนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํา12 
รูปแบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑฯ ได 13 

3. การดําเนินการของพิพิธภัณฑฯในระยะเริ่มตนนี้ คาใชจายในการบริหารจัดการคอนขางสูง 14 
ซึ่งอาจตองพิจารณาการขอรับการสนับสนุนจากทางจังหวัดหนองคายตามความเหมาะสม  15 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหนําขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไป 16 
พิจารณาปรับปรุงขอมูลรูปแบบของการบริหารจัดการใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อประกอบการ17 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  และในเบื้องตนใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 18 

1. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบความกาวหนาของโครงการพิพิธภัณฑสัตวนํ้า 19 
หนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 20 

2. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการรับมอบพิพิธภัณฑ21 
สัตวนํ้าจากจังหวัดหนองคาย    22 

  23 
 6.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 24 
         ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2552 25 
 เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทําแนว26 

ทางการจัดการการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อสงเสริมให27 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา28 
สอดคลองกับความกาวหนาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหผูศึกษาไดศึกษาใน 2 หลักสูตรที่แตกตางกัน แตมี29 
สวนสนับสนุนซึ่งกันและกันในระยะเวลาเดียวกัน ทําใหผูศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตรทั้ง 2 ศาสตร ทั้งนี้ 30 
เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการ31 
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ บัดนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร32 
ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2552 ไดรับการลงนามจากรัฐมนตรีวาการ33 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 และประกาศฉบับดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ34 
และงานทั่วไป เลม 126 ตอนพิเศษ 86 ง วันที่ 19 มิถุนายน 2552 แลว ทั้งนี้ สามารถสืบคนไดที่ URL : 35 
http:///www.mua.go.th/users/bhes/index.htm 36 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ทั้งนี้ ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดยึดระเบียบ37 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาเพื่อการขออนุมัติสองปริญญา พ.ศ.2546 เปนแนวปฏิบัติใน38 
ปจจุบัน ซึ่งสาระสําคัญของการดําเนินการก็ไมไดแตกตางจากแนวทางการจัดการตามประกาศของ39 
กระทรวงศึกษาธิการดังกลาว  40 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 41 
 42 

 6.3  ขอความรวมมือแนวปฏิบัติในการเก็บขอมูลของนักศึกษาจากผูประกอบการ 43 
 รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานบรหิารจัดการทรพัยสิน ไดรับ44 
การรองเรียนจากผูประกอบการที่อยูในความดูแลของสํานักงานฯ ถึงการรบกวนของนักศึกษาที่มาสัมภาษณและขอ45 
ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการดาํเนินกิจการประกอบการทํารายงาน หรอืทําวิจัยเกี่ยวของกับการเรยีน ดังนั้น เพื่อ46 
สงเสริมการวิจยัและการทํารายงานประกอบการศกึษาของนักศึกษา สํานักงานฯ จึงขอใหคณะที่นักศึกษาสังกัด  47 
สงหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลถึงสํานักงานบริหารจัดการทรพัยสิน พรอมทั้งแนบโครงการและแบบสัมภาษณ48 
หรือแบบสอบถามไปดวย และใหรอผลการพิจารณากอนลงพื้นที่เก็บขอมูล 49 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบและใหความรวมมือ50 
ดังกลาวดวย 51 

 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 12/2552 ณ วันศุกรท่ี 17 กรกฎาคม 2552 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 13/2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรียบรอยแลว 

 6.4  การพิจารณาการใหสวัสดิการเขารับรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร 1 
         กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2 
 ประธานสภาคณาจารยเสนอที่ประชุมวา ดวยไดรับแจงขอมูลวา เมื่อสัปดาหที่ผานมามีบุคลากร3 

ของคณะแพทยศาสตร ประสบอุบัติเหตุและไมสามารถเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทรไดเนื่องจากมี4 
ขอขัดของบางประการ จึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาการใหสวัสดิการกับบุคลากรเพื่อเอื้อตอการเขารับการ5 
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทรดวย 6 

 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและมอบฝายทรัพยากรบุคคลพิจารณาตอไป 7 
 8 
เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
    ลงชื่อ        กุลธิดา  ทวมสุข 14 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 15 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 16 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
นางสุภารัตน  มูลศรี 22 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 23 
ผูจดรายงานการประชุม  24 
 25 


