
รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 20/2551 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  21 พฤศจิกายน  2551 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 4 

 5 

ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 8 
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 10 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 12 
7. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 13 
8. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 14 
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 15 
10. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 16 
11. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
12. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 18 
13. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 19 
14. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   รองคณบดีฝายบริหาร 20 

แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 21 
15. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 22 
16. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 23 
17. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร 24 
18. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25 
19. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 26 
20. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 27 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 28 
21. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 29 
22. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 30 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 31 
23. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  32 
24. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 33 
25. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 
26. ผศ.จินตนา  สมสวัสดิ์   รองคณบดีฝายบริหาร 35 
      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 36 
27. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 37 

    แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 38 
28. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 39 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 40 
29. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 41 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 42 
30. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 43 
31. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 44 
32. รศ.พชนชวิทย  อภินิเวศ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา 45 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 46 
33. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 47 
34. ผศ.เพ็ญประภา  เพชรบูระณิน  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 48 

แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  49 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 50 
35. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  51 
 52 
 53 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 20/2551 ณ วันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 21/2551 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เรียบรอยแลว 

 
 

36. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 1 
37. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  2 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 3 
      เลขานุการที่ประชุม 4 
38. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 5 
    6 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 7 
1.  รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 8 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 9 
2.  อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 10 
      11 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 12 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้13 
 14 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  -ไมมี - 15 
     16 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 19/2551 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2551 17 
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการครั้งที่ 19/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 โดยไมมีการแกไข  18 

 19 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   - ไมมี - 20 
 21 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   22 

4.1 แผนงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2552 ขององคกรในกํากับ  23 
         มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพิ่มเตมิครั้งท่ี 2) 24 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมวา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราว25 
ประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 และ ครั้งที่ 10/2551 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ไดอนุมัติ26 
แผนงบประมาณขององคกรในกํากับ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปแลวจํานวน 13 หนวยงาน เปนเงินทั้งส้ิน 27 
580,793,086 บาท บัดนี้มีหนวยงานซึ่งเปนองคกรในกํากับ จํานวน 3 หนวยงาน มีความจําเปนตองเสนอแผน28 
งบประมาณ ประจําป 2552 เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี มีรายละเอยีด ดังนี้  29 

 30 
  หนวยงาน งบประมาณ 

(บาท) 
1 ศูนยอํานวยการโครงการและองคกรในกํากับ คณะเกษตรศาสตร  
 1.1 โครงการผลิตถั่วลิสงและแกนตะวันเพื่อการคาและ

อุตสาหกรรม  
1,640,000

 1.2 โครงงานการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ 728,200
 1.3 สถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรมรอยเอ็ด 5,563,267
2 ศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
31,944,000

3 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแกน 650,000
 รวมงบประมาณทั้งหมด 40,525,467

  31 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงบประมาณประจําป 2552 ขององคกรใน32 

กํากับ จํานวน 3 หนวยงานดังกลาว กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  33 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 34 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอสังเกต และขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 35 

1. หลักเกณฑในการจัดสรรเงินสมทบเพื่อการบริหารจัดการกลางใหกับมหาวิทยาลัย จํานวน36 
รอยละ 5 ขององคกรในกํากับ นั้น แตละหนวยงานยงัมีหลักการคิดคาํนวณที่ไมเหมือนกัน 37 

2. การจัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณควรตองสะทอนใหเห็นเปาหมายในเชิงผลผลิตและ38 
ผลลัพธดวย 39 

 40 
 41 
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3. กรณีสถาบันขงจื๊อ ซึ่งเปนองคกรในกํากับที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก The Office of 1 
Chinese Language Council International (Hanban) ประเทศสาธารณรัฐ2 
ประชาธิปไตยประชาชนจีนดวยนั้น ในแผนงบประมาณประจําปควรแสดงรายละเอียด3 
งบประมาณรายรับ-รายจายที่สอดคลองกัน และควรมีหมายเหตุเพิ่มเติมในสวนที่ไดรับการ4 
สนับสนุนจาก Hanban ดวย 5 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบแผนงบประมาณประจําป พ.ศ.2552  6 
ขององคกรในกํากับ มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 หนวยงาน ดังกลาว โดยมอบใหฝายแผน 7 
และสารสนเทศรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาปรับแกไข กอนนําเสนอ 8 
สภามหาวิทยาลัยตอไป 9 
 10 
  4.2  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การทดสอบความรู ความสามารถและ 11 
          ทักษะตามหลักสูตรมาตรฐานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและ 12 
          เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 13 
  ประธานให ผูอํานวยการสํานกันวัตกรรมการเรียนการสอน เสนอที่ประชุมวา สํานักนวัตกรรมการเรียนการ14 
สอน ซึ่งรับผิดชอบการจัดสอบวัดความรูความสามารถและทักษะตามหลักสูตรมาตรฐานความรูความสามารถทาง15 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อใชเทียบเทารายวิชา16 
คอมพิวเตอรพืน้ฐานในหลักสูตรตาง  ๆ จํานวน 4 รายวิชา ซึ่งไดดําเนินการจัดสอบเปนประจําปละ 2 ครั้ง นับตั้งแตป17 
การศึกษา 2549 เปนตนมา ถึงปการศึกษา 2550 ไดจัดสอบรอบปกติไปแลว จํานวน 8 ครั้ง มีนักศึกษาเขาสอบรวม 18 
3,795 คน (นับรวมนักศึกษาที่สอบซ้ําหลายครั้ง) มีนักศึกษาสอบผานหลักสูตรแลวจํานวน 536 คน  19 
  ปจจุบันมีแนวโนมวาจะมีนักศึกษาที่ตองทําการสอบเพิ่มมากขึ้น ทําใหการจัดสอบปละ 2 ครั้ง 20 
ครั้งละ 1,000-2,000 คน โดยใชหองสอบที่เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรตามคณะ/หนวยงานตางๆ ซึ่งตอง21 
ใชงานอื่นดวยนั้น ไมสามารถรองรับความตองการทดสอบของนักศึกษาไดเต็มที่ สํานักนวัตกรรมฯ จึงไดจัดใหมี22 
หองทดสอบมาตรฐานขึ้นที่สํานักนวัตกรรมฯ ชั้น 6 อาคารศูนยสารสนเทศ โดยใชคอมพวิเตอรที่จัดเตรียม23 
สําหรับการทดสอบเปนการเฉพาะ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของทั้งคอมพิวเตอรและระบบทางกายภาพที่ดี 24 
มีการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการสอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความพรอมในการสอบไดสูงสุดวันละ 110 คน 25 
และสามารถจัดสอบไดตลอดปการศึกษา ซึ่งสามารถรองรับการสอบของนักศึกษาไดสูงสุดปละประมาณ 20,000 คน  26 
  เพื่อใหการดําเนินการจัดการทดสอบวัดความรูความสามารถและทักษะตามหลักสูตรมาตรฐาน27 
ความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 28 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชหองทดสอบมาตรฐานเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักนวัตกรรมฯ จึงขอเสนอ 29 
(ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถและทักษะตามหลักสูตรมาตรฐาน30 
ความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 31 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ (ราง) ประกาศฯ ดังกลาว ผานความเห็นชอบจากที่32 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 33 
เรียบรอยแลว  34 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 35 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 36 

1. ขอ 4  นิยามคําวา “หองทดสอบ” ควรปรับแกไขเปน “หมายถึง หองทดสอบความรู37 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 38 

2. ขอ 5 ควรพิจารณาปรับใชคํา/ขอความใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน  39 
- คําวา “มอดูล” ควรแกไขเปน “ชุดความรู”  40 
- คําวา “Set” ควรพิจารณาใชคําภาษาไทยแทน 41 
- ตัวเลข ควรเลอืกวาจะใชแบบพิมพ เลขไทย หรือ เลขอารบิค แบบใดแบบหนึ่ง 42 

3. ขอ 6.3  ควรกําหนดเรื่องระยะเวลาในการยื่นคํารองขอเลื่อนสอบ เชน อาจกําหนดเปน43 
ระยะเวลา ไมเกิน 5 วันทําการ เปนตน 44 

4. ขอ 7.1  ขอความ “สําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่ใชหลักสูตรมาตรฐานฯ ...” 45 
ใหปรับแกไขเปน “สําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาในสาขาวิชาที่ใชหลักสูตรมาตรฐานฯ ...” 46 
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5. ขอ 10.2 การเรียกเก็บ-การคืนเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบคะแนน ควรพิจารณาดวยวา1 
จะกอใหเกิดความไมสะดวกในทางปฏิบัติหรือไม 2 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 3 
  1.  เห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศฯ ท่ีเสนอ โดยใหพิจารณาปรับแกไข 4 
ตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี 5 
  2. เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัย 6 
กําหนด ท่ีประชุมคณบดีจึงมีมติใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ทุก7 
สาขาวิชา  รวมทั้งวิทยาเขตหนองคาย นับตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป ตองมีเงื่อนไขการ8 
สําเร็จการศึกษาโดยตองสอบผานการทดสอบตามหลักสูตรมาตรฐานความรู ความสามารถทาง9 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานดวย เวนแต สาขาวิชาใดท่ีมีเหตุผลความจําเปน10 
อยางยิ่ง อาจขอยกเวนไดเปนกรณีๆ ไป 11 
  3.  ขอใหสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนจัดหองทดสอบความรูฯ ดังกลาว ท่ีวิทยาเขต12 
หนองคายดวย 13 
  4. คณะควรมีกลไก กระตุนใหนักศึกษามีพฤตกิรรมการเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียน 14 
on-line ท่ีมหาวิทยาลัยมีใหอยูแลว และหรือจัดการอบรมเพิ่มเติมเพื่อชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหา 15 
นอกเหนือจากระบบที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยูแลวดวย เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบความรู16 
ความสามารถและทักษะทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน  17 
 18 
  4.3  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 19 
  -  รายงานการประชุมลับ - 20 
 21 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 22 

5.1 วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปท่ี 8 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม –  กันยายน 2551) 23 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําวารสารวิจัย มข. 24 
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานความกาวหนาในการวิจัย25 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. 26 
ฉบับบัณฑิตศึกษา ปที่ 8 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2551) จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียด27 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ทั้งนี้ วารสารวิจัยดังกลาว ไดสงเผยแพรในตางประเทศหลายแหง เชน 28 
Cornell University รัฐสภาอเมริกัน Australian National Library เปนตน ซึ่งจะสงผลใหคา impact factors 29 
เพิ่มสูงขึ้นดวย 30 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 31 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 32 
 33 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   34 
  6.1   การจัดสรรเงินรายไดคงเหลือจากการสอบคัดเลือกฯประจําปการศึกษา  35 

        2545-2550 36 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา  ดวยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 37 
1/2551 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 ไดพิจารณาเรื่อง การจัดสรรเงินรายไดคงเหลือจากการดําเนินการสอบคัดเลือก38 
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2545-2550 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา39 
เสนอวา การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแลวจะมีเงินรายไดสูงกวา40 
คาใชจายเกิดขึ้น ซึ่งงบการเงินดังกลาวเมื่อไดรับการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเรียบรอยแลว 41 
ถือวาเปนรายไดคงเหลือจากการสอบคัดเลือกฯ ตั้งแตปการศึกษา 2545-2550 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 43,942,573.64 42 
บาท (ส่ีสิบสามลานเกาแสนสี่หมื่นสองพันหารอยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค) ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ43 
ไทยไดมีมติใหจัดสรรตามหลักเกณฑตอไปนี้ 44 

1. ใหเปนเงินสวัสดิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเพื่อการอื่นใดของหนวยงาน 45 
รอยละ 15 ของรายไดที่นํามาจัดสรร เปนเงิน 6,591,386.05 บาท (หกลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่ง46 
พันสามรอยแปดสิบหกบาทหาสตางค) 47 

2. ใหที่ประชมุอธกิารบดีแหงประเทศไทย ปละ 1 ลานบาท เปนเงิน 6,000,000 บาท (หกลานบาท) 48 
 49 
 50 
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3. สวนเงินที่เหลือ 31,351,187.59 บาท (สามสิบเอ็ดลานสามแสนหาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยแปด1 
สิบเจ็ดบาทหาสิบเกาสตางค) จัดสรรใหมหาวิทยาลัย/สถาบันที่รวมในการสอบคัดเลือกรวมตาม2 
จํานวนนักศึกษาที่รับไดในแตละป แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยทั้ง 21 แหง ยินดีมอบเงินของ3 
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ไดรับการจัดสรรใหแกสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทยที่จะจัดตั้งขึ้น4 
เพื่อใชประโยชนรวมกัน  5 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดรับการจัดสรรเงินรายไดคงเหลือฯ ตั้งแตปการศึกษา 2545-6 
2550 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,630,444.87 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามหมื่นสี่รอยส่ีสิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค)  ดังนั้น 7 
เพื่อใหการสงมอบเงินรายไดฯใหสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทยมีความถูกตองสมบูรณ สํานักงานคณะกรรมการ8 
การอุดมศึกษา จึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน นําเรื่องดังกลาวเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบการสง9 
มอบเงินรายไดฯ ใหสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย  10 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 11 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบหลักการการมอบเงินท่ีไดรับการจัดสรรจากเงินรายได12 
คงเหลือจากการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2545-13 
2550  จํานวน 1,630,444.87 บาท ใหกับสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย14 
เพื่อขอความเห็นชอบตอไป 15 
 16 
เลิกประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
    (ลงชื่อ)       กุลธิดา  ทวมสุข 23 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 24 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 25 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 26 
 27 
 28 
 29 
นางสุภารัตน  มูลศรี 30 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 31 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  32 


