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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 6/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 21 มีนาคม 2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
 
ผูมาประชุม 
 
1. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ประธาน 
2. ผศ.ไชยวิทย  ธนไพศาล   ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 

แทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
3. ผศ.นวรัตน  วราอัศวปติ  เจริญ  ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
      แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
5. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
6. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
7. ผศ.ปณิธาน  พีรพัฒนา   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
8. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
9. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
10. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองคณบดีฝายบริหาร 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
11. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
12. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
13. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
14. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
15. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
16. รศ.บงกช  นพผล    ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
17. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
18. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
19. อ.พยุงศิลป  เปศรี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
20. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
21. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
22. รศ.ศุภวัฒนากร   วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
23. นางวลัยลักขณ  แสงวรรณกูล  รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ 
      แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
24. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
25. ผศ.ชูศักดิ์  คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
26. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
27. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
28. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย  
29. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง  
30. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม 
37. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี   
2.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
4.  อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
5.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
6.  ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
7.  ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ์   ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  
 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 
 
  เนื่องจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เดินทางไปราชการ จึงได
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลทําหนาที่ประธาน และ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและ
การถายทอดเทคโนโลย ีทําหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทน ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม   -ไมม-ี  
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2551 

ที่ประชุมมมีติใหแกไขดังนี้ 
- หนา 1 ผูมาประชุม ลําดับที่ 7  และลําดับที่ 10 ใหแกไขตําแหนงใหถูกตอง  
- หนา 9 บรรทัดที่ 25 ใหตรวจสอบขอมูลใหถูกตองวา ใชคําวา “การพยาบาล” หรือ “การรักษาพยาบาล” 
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551   
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 
  4.1  ขออนุมตัิงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เพิม่เตมิ  
          จากเงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย 
  ผูแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ขอใหผูแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร เสนอตอ 
ที่ประชุมวา คณะแพทยศาสตรมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
เพิ่มเติม จากเงินผลประโยชนจากการบริการรักษาพยาบาล เปนเงินจํานวน 333,000,000 บาท และจัดสรร
งบประมาณรายจายในการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ ปรับปรุงอาคารสถานที่ และการดําเนินการใหบริการรักษาพยาบาล 
  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติ
เกี่ยวกับหลักการ กรณีที่คณะ/หนวยงานมีรายไดเพิ่มขึ้นซึ่งไมไดตั้งงบประมาณไว ใหจัดทํารายละเอียด
งบประมาณเงินรายไดเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวนําเสนอตอคณะกรรมการการเงิน
มหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณาอนุมัติ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการการเงิน
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อพิจารณาตอไป 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการการเงิน
มหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณาตอไป 
 
  4.2  ขออนุมตัิงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551 จากเงินทุนสํารอง 7% 
  ผูแทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ขอใหผูแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) เสนอตอที่ประชุมวา สํานักวิทยบริการมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณ
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จากเงินทุนสํารอง 7% เพื่อเปนคาตอบแทน คาใชสอย และ 
คาครุภัณฑ เปนเงินจํานวน 602,000 บาท 
  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติ
เกี่ยวกับหลักการการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณจากเงินสํารอง นั้น ใหคณะ/หนวยงาน
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จัดทํางบประมาณจากเงินสํารอง 7% เปนลําดับแรก และจากเงินทุนสํารองสะสมเปนลําดับตอมา โดยการจัดทํา
งบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารอง 7 % ใหจัดทํารายละเอียดเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณบดี   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามที่เสนอ 
 

4.3  (ราง) ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ภาระงานขั้นต่ําสําหรับอาจารย 
        มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประธาน เสนอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา 

และแนวทางการติดตามผลงานวิชาการสําหรับขาราชการ สายผูสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อใหการกําหนด
ภาระงานขั้นต่ําและแนวทางการติดตามผลงานวิชาการสําหรับขาราชการสายผูสอน สอดคลองตามที ่
ก.พ.อ.กําหนดตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/ว19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2542 และ
เหมาะสมกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ฝายทรัพยากรบุคคลจึงขอเสนอ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ง ภาระงานขั้นต่ําสําหรับอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมทั้งนําเสนอขอมูล
เปรียบเทียบกับประกาศฉบับเดิม(ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับที่ 890/2548) เรื่องภาระงานขั้น
ต่ําสําหรับอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอ 7.5.2  ขอ (1) และ ขอ (2)  ขอความ “ ...2 ชั่วโมงทําการ...” ใหแกไขเปน           “...
3 ชั่วโมงทําการ...” 

2. ขอ 11.5 ที่ประชุมมีความเห็นวา “รองผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร รองผูอํานวยการโรงเรียน
สาธิต” ควรจะไปรวมอยูในขอ  11.4 

3. กรณีที่คณะ/หนวยงาน มีตําแหนงทางการบริหารที่ไมไดระบุไวใน (ราง)ประกาศฯนี้ เห็นควรจัดทํา
เปนประกาศของคณะ/หนวยงาน เพื่อรองรับการคิดภาระงานขั้นต่ําตามบริบทของแตละคณะ/
หนวยงาน โดยเทียบเคียงกับ(ราง)ประกาศฯ ฉบับนี้ ตอไป   

4. การคิดภาระงานของ กรณีผูอํานวยการศูนยวิจัยเฉพาะทางตาง  ๆเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาตอไป 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ภาระงานขั้นต่ําสําหรับอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ  
โดยขอใหรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาตอไป   
 

4.4  (ราง) ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการติดตามภาระงาน 
        ทางดานวิชาการของอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
        และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัยขอนแกน   
ประธาน เสนอที่ประชุมวา โดยที่เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแนวทางการติดตามภาระงาน 

ทางดานวิชาการของอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยในมหาวทิยาลัยขอนแกน 
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย ที่ ก.พ.อ.กําหนดตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.4/ว 19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 
2542  จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการตดิตามภาระงานทางดานวิชาการ
ของอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลยัขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม พรอมนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบกับ ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับที่ 
891/2548 เรื่อง แนวทางการติดตามผลงานทางดานวิชาการสําหรับอาจารยมหาวทิยาลัยขอนแกน   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอ 5.2  (3) คําวา “1 เรื่อง”  ควรแกไขเปน “1 ผลงาน” 
2. ขอ 5.3 (1) ขอความ “...และเปนวารสารที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  ๆปละ 2 เรื่อง ในกรณีที่เปน

...” ใหแกไขเปน “...และเปนวารสารที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น  ๆปละ 2 เรื่อง หรือ 
ในกรณีที่เปน...” 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการติดตามภาระงานทางดานวิชาการของอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ   โดยขอใหรับ
เอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาตอไป   
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  6/2551  ณ  วันศุกรท่ี  21 มีนาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 เรียบรอยแลว 
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  4.5  (ราง) ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การคิดภาระงานสําหรับบุคลากร 
          สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ประธาน เสนอที่ประชุมวา เพื่อเปนการกําหนดภาระงานขั้นต่ําและภาระงานอื่นๆของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนแนวทางใหผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล และบริหารจัดการบุคลากร 
สายสนับสนุนใหสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค จึงขอเสนอ 
(ราง) ประกาศ ก.บ.ม.มหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง การคิดภาระงานสาํหรับบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรพิจารณาเพิ่มเติมในขอ 5 ดังนี้ 

- ขอ 5.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รอยละ 60 
- ควรเพิ่มเติมสาระดวยวา การคดิภาระงานทั้งหมด รวมกันแลวไมเกินรอยละ 60  
- กรณีสายสนับสนุนไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงทางบริหาร เชน ผูอํานวยการศูนย สถาบัน 

สํานัก และรองผูอํานวยการศูนยสถาบัน สํานัก หรือผูชวยคณบดี ศูนย สถาบัน สํานัก นั้น ถือ
เปนภาระงานประจํา ซึ่งเปนภาระงานขั้นต่ําอยูแลว 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การคิดภาระงานสําหรบับุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตามที่เสนอ   โดยขอใหรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณา และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1  รายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
        ปงบประมาณ 2550 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เสนอที่ประชมุวา ขอเสนอสรปุผลการดาํเนนิงานและ
รายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจําปงบประมาณ 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีสินทรัพยรวม 
212,836,041.76 บาท มีรายไดสูงกวารายจายจํานวน 48,705,147.95 บาท  ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
  
  5.2  รายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
  ผูแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมวา คณะสัตวแพทยศาสตรไดเปดสอน
หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งการดําเนินการในปการศึกษา 2550 เสร็จส้ินลง
แลว คณะฯจึงขอเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ   

 
 5.3  สรุปกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 

       ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551 
  ในเดือนกุมภาพันธ 2551 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหาร
และบุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ 
วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและ
ผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1  พิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาค  
         ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550 ของนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ    
         มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- รายงานการประชุมลับ 
  
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  6/2551  ณ  วันศุกรท่ี  21 มีนาคม 2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 7/2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 เรียบรอยแลว 
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  6.2  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
         เรื่อง การแบงสวนราชการภายในและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการในสังกัดสํานักงาน
         คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2550 
  เลขานุการที่ประชุม เสนอท ี่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดปรับปรุงโครงการการแบงสวนราชการใหม จึงไดสงประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เรื่อง การแบงสวนราชการภายในและอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ พ.ศ.2550 มาเพื่อแจงใหบุคลากรในสังกัด
ทราบและเพื่อประโยชนในการติดตอราชการกับสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 11.40  นาฬิกา 

 
 
 

(ลงชื่อ)      กิตติชัย  ไตรรตันศิริชัย 
    (รองศาสตราจารยกิตติชยั  ไตรรัตนศิรชิัย) 

              รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
                             ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 

 
 
 
 
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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