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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2552 ณ วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 8/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 15 พฤษภาคม 2552 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 7/2552 2 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 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.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรพัยากรบุคคล 9 
4. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 10 
5. ผศ.วันชัย  ธนาเศรษฐอังกูล   รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 11 
6. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 12 
      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 13 
7. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 14 
8. อ.วีระ  ภาคอุทัย    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 15 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 16 
9. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 17 
10. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 18 
11. อ.อริยพร  คุโรดะ    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 19 
      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 20 
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 21 
13. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร  22 
14. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 23 
15. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 24 
16. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 25 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 26 
17. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 27 
18. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 28 
19. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  29 
20. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 30 
21. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 31 
22. ผศ.จินตนา  สมสวัสดิ์   รองคณบดีฝายบริหาร 32 
      แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 33 
23. ผศ.ศุภกิจ  จารุจรณ    รองคณบดีฝายวิชาการ  34 
      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 35 
24. อ.กิตติบดี  ใยพูล    คณบดีคณะนิติศาสตร 36 
25. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ    รองคณบดีฝายบริหาร 37 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 38 
26. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 39 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 40 
27. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 41 
28. ผศ.กานดา  สายแกว   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 42 
      แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 43 
29. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร  44 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 45 
30. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 46 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 47 
31. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 48 
32. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 49 
33. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 50 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 51 
      ปฏิบัติหนาที่เลขานุการที่ประชุม 52 
34. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 53 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 2 
2.  รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิรชิัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 3 
3.  ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 4 
4.  ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 5 
5.  รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   6 
6.  รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  7 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 8 
      9 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา 10 
  ดวยอธิการบดตีิดราชการดวน จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรัพยสิน ปฏิบัติหนาที่ประธาน11 
ที่ประชุมคณบดีแทน เมื่อครบองคประชมุแลว  ประธานกลาวเปดประชมุและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ12 
ดังตอไปนี้ 13 
 14 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม   -ไมม-ี  15 
 16 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 6/2552 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2552 17 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ 6/2552 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2552 โดยไมมกีารแกไข 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    20 
  3.1  การเบิกเงินคาตอบแทนตําแหนงหัวหนาภาควิชา 21 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี  คราวประชุมครั้งที่  6/2552  เมื่อวันที่  22 
22   เมษายน  2552  ไดพิจารณาเรื่องการเบิกเงินคาตอบแทนตําแหนงหัวหนาสายวิชาที่แบงสวนราชการใหม 23 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดตอบขอหารือวาตําแหนงหัวหนาสายวิชาที่แบงสวนราชการใหม ไมอาจ24 
เบิกจายเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารได  เนื่องจากไมไดกําหนดเปนตําแหนงผูบริหาร  ตามมาตรา  17  (3)  25 
แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจาํตําแหนงของขาราชการและผูดาํรงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ 26 
พ.ศ. 2538   เชนเดียวกับตําแหนงหัวหนาภาควิชา   นั้น ไดมีคําวินิจฉัยทางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ27 
กฤษฎีกา ไดวินิจฉัยในเรื่องดังกลาวไว ตามเรื่องเสร็จที่ 912/2551 เรื่อง  สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงฯ  โดย28 
วินิจฉัยวา ตําแหนงหัวหนาภาควิชาซึ่งเปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองเปนตําแหนงผูบริหารตามมาตรา  18  29 
(ข)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย30 
พระราชบัญญัติฯ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่จะมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารตามพระราชบัญญัติ31 
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ32 
ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2538  หรือไม    โดยที่มาตรา  18  (ข)  (7)  33 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  บัญญัติใหหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ 34 
ก.พ.อ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทผูบริหารสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดวยเหตุนี้35 
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาจึงมิใชตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา 18 (ข) เนื่องจาก ก.พ.อ. ยังมิได36 
กําหนดใหตําแหนงหัวหนาภาควิชาเปนตําแหนงผูบริหาร ตามมาตรา  18 (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ37 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2551 ที่จะมี38 
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ประกอบ39 
กับ พระราชกฤษฎีกาการไดรบัเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ 40 
พ.ศ. 2538   41 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในขอวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฏีกาดังรายละเอียดขางตน 42 
สําหรับการเบิกเงินคาตอบแทนดังกลาวในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้นใหดําเนินการตามมติที่ประชุม43 
คณบดี คราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2552 โดยฝายทรัพยสินจะขอหารืออธิการบดีในการ44 
ปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้ เห็นควรทําหนังสือหารือไปยัง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหพิจารณาแตงตั้ง45 
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาใหเปนตําแหนงบริหารเพิ่มเตมิ รวมทั้งสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อความชัดเจน46 
ในทางปฏิบัติ และสุดทายหากมีความจําเปนตองเบิกจายจากงบประมาณเงินรายได ตองเสนอขอความเห็นชอบ47 
จากสภามหาวิทยาลัยตอไป 48 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 49 
    50 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   51 
  4.1  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ พ.ศ. ... 52 
  - เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคราวตอไป – 53 
 54 
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  4.2  (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลางดําเนินการ 1 
          เลือกตั้ง และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการ 2 
          สภาคณาจารยและพิจารณาเสนอผูแทนคณบดีรวมเปนกรรมการ 3 
          ในคณะกรรมการกลางดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย 4 
  ประธานมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยเสนอที่ประชุมวา กรรมการสภาคณาจารย ชุด5 
ปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคบั6 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกรรมการสภาคณาจารย พ.ศ.2550 ขอ 21 ที่กําหนดไววา ในการดําเนินการ7 
เลือกตั้งกรรมการนั้น ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง  ในการนี้ จึงขอเสนอ (ราง) 8 
คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลางดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย และ 9 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร10 
ประกอบวาระการประชุม 11 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา  12 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังน้ี 13 
  1.  (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลางดําเนินการ14 
เลือกตั้ง  ใหปรับแกไข ดังน้ี 15 
 -  รายช่ือกรรมการลําดับท่ี 2 ใหเปลี่ยนจาก รศ.สุทธิพงศ  อุริยะพงศสรรค   16 

          เปน รศ.วงศวิวัฒน  ทัศนียกุล ตามมติสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี  17 
          5/2552  เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2552 18 

-  รายช่ือกรรมการลําดับท่ี 3-5 ใหแตงตั้งโดยตําแหนงทางการบริหาร คือ  19 
          คณบดีคณะวิศวรรมศาสตร  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  และคณบดี 20 
          คณะศึกษาศาสตร ตามลําดับ 21 

  2.   เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภา22 
คณาจารย  ตามที่เสนอ 23 
 24 
  4.3  โครงการแสวงหาผูมีความสามารถดีเดนดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  25 
          โดยวธีิพิเศษ 26 
  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุมวา 27 
เพื่อแสวงหานักกีฬาที่มีความสามารถและมีผลงานโดดเดนใหเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมหรือผลักดัน28 
ใหกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ และเพื่อใหไดนักกีฬาที่มี29 
ความสามารถโดดเดน เปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาในดานการมีสุขภาพที่ดี รักการออกกําลังกาย มีน้ําใจเปน30 
นักกีฬา มีระเบียบวินัยและมีบุคลิกภาพที่ดี จึงขอเสนอโครงการแสวงหาผูมีความสามารถดีเดนดานกีฬาเขาศึกษาใน31 
มหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 32 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 33 
  ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 34 

1. มหาวิทยาลัยตองมีความชัดเจนในเปาหมาย ทิศทาง วัตถุประสงค และหลักการในการรับ35 
บุคคลเขาศึกษาตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 36 
และปองกันมิใหเกิดเปนการใชชองทางดังกลาวเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ 37 
ซึ่งเมื่อเขามาศึกษาแลวก็ไมสามารถประสบผลสําเร็จในดานการกีฬาหรือดานการศึกษา38 
เทาที่ควร 39 

2. เห็นควรใหฝายพัฒนานักศึกษานําเสนอขอมูลสรุปผลการประเมินโครงการรับบุคคลผูมี40 
ความสามารถดีเดนดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการไปแลวใหที่ประชุม41 
คณบดีไดรับทราบดวย 42 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการแสวงหาผูมีความสามารถ43 
ดีเดนดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีพิเศษ ตามที่เสนอ โดยใหนําขอคิดเห็น44 
เสนอแนะของที่ประชุมคณบดีไปพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป 45 
 46 
  4.4  รายงานผลการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา 47 
  - รายงานการประชุมลับ – 48 
 49 
  4.5  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยการบริหารสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย  50 

       มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...  51 
  - ขอถอนวาระ - 52 
 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 7/2552 ณ วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2552 
หมายเหต ุ: ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 8/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 15 พฤษภาคม 2552 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1 
 5.1  สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจําเดือนกุมภาพันธ 2552 2 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา หนวยตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบรายงานสถานภาพทางการเงิน3 
ของคณะ/หนวยงาน ประจําเดือนกุมภาพนัธ 2552 แลว สรุปผล ดังนี้ 4 

1. ยอดเงินฝากธนาคารจากการรับโอนเงินจากกองคลัง เพื่อไปจายใหแกผูมีสิทธิ์รับเงินมีการ5 
จายไดรวดเร็ว แตยังมีบางคณะที่จายใหผูมีสิทธิ์ชา  6 

2. มีเชค็ส่ังจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงินบางรายการเช็คหมดอายุแลว ซึ่งตองติดตอผูรับโดย7 
ดวน หากไมรบัใหเสนอขออนุมัติโอนเขาเปนเงินผลประโยชนมหาวิทยาลัยตอไป 8 

3. มีลูกหนี้เงินยืมบางคณะ/หนวยงาน เกินกําหนดชําระขอใหติดตามทวงถามตามประกาศ 9 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 454/49) หากไมคืนขอใหเสนอหักเงินเดือนเพื่อคืนเงินยืม และ10 
ควรนําโทษทางวินัยทางการเงินภาครัฐ พ.ศ.2544 มาใชดวย   11 

4. คณะที่มีเงินเกิน (ขาด) บัญชี ขอใหเรงรัดตรวจสอบ เพื่อจายคืนผูมีสิทธิ์ตอไป  12 
5. มีหลายคณะ/หนวยงานที่ยังไมไดสงรายงานการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ13 

วาระการประชมุ 14 
6. การอนุมัติใหยืมเงินทดรองจายควรดําเนนิการตามวัตถปุระสงคของประกาศ15 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 454/49) โดยเครงครัด เพราะมีบางคณะอนุมัติใหยืมเงิน16 
ทดรองจาย ซื้อครุภัณฑ การใหยืมซ้ําโดยไมชําระคืนเงนิยืมคางชําระเดิม เปนตน 17 

7. ในการรับเงินรายไดของคณะ/หนวยงาน ตองนําสงกองคลัง ตามระเบียบเงินรายไดกําหนด 18 
ภายในวันทําการสุดทายของสัปดาหหรือหากมีการรับเงิน 5,000 บาท ขึ้นไปใหนําสงทันที19 
หรืออยางชาในวันรุงขึ้น 20 

8. ลูกหนี้เงินยืมนักศึกษา (คาลงทะเบียน/เงินยืมฉุกเฉิน) สําหรับรายที่ไมมีการเคลื่อนไหว21 
หรือไดรับชําระคืนใหติดตามทวงถาม และเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการตัดหนี้22 
สูญ หรือหาผูรับผิดชอบตอไป 23 

9. คณะ/หนวยงาน ที่ยืมเงินทดรองจายไปเปนจํานวนมาก แตมีลูกหนึ้เงินยืมไมถึง 50% ของ24 
วงเงินยืม มหาวิทยาลัยควรลดวงเงินยืม เพื่อนําไปหาผลประโยชนเพราะเงินที่อยูในบัญชี25 
ไมมีการเคลื่อนไหวทําใหเสียโอกาสในการไดรับผลประโยชน  26 

10. คณะแพทยศาสตรมีรายการที่ธนาคารรับเขาบัญชีเงินฝาก แตคณะยังไมไดบันทึกบัญชี 27 
และมีรายการที่ธนาคารจายเงินแลวคณะยังไมบันทึกบัญชี ใหติดตอธนาคารเพื่อนํามา28 
ปรับปรุงลงบัญชีตอไป  29 

11. คณะแพทยศาสตรมีรายการที่ธนาคารหักบัญชีจายแลวแตคณะยังไมไดลงบัญชีใหติดตอ30 
กับธนาคารเพื่อนําหลักฐานมาบันทึกบัญชีใหถูกตอง 31 

ทั้งนี้ มีหลายคณะ/หนวยงาน ที่ยังไมใชระบบ KKUFMIS ในการจัดทําลูกหนี้ ทําใหการทํางาน 32 
ไมเปนระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย หากผูบริหารตองการทราบยอดลูกหนี้ทั้งหมดของมหาวทิยาลัยไมสามารถ 33 
ดูจากระบบได จึงควรมีมาตรการใหทุกหนวยงานใชงานใหเปนระบบเดยีวกันเพือ่ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร34 
จัดการของมหาวิทยาลัย และสําหรับการนับวันครบกําหนดชาํระคืนเงินยืม เพื่อใหในการทวงถามและคํานวณ35 
คาปรับ คณะยงันับวันไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทุกคณะตองยึดถือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 36 
454/49) โดยเครงครดั 37 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอใหคณะ/หนวยงาน เรงรัด กํากับ ดูแล และพิจารณา38 
ดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการและระเบียบที่กําหนดดวย 39 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  40 
 41 
  5.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 42 
          ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 43 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 44 
0506(2)/ว402 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 แจงวา ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข45 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 31 บัญญัติใหกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแล46 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 47 
สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และ48 
ประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงหรอืสวน49 
ราชการที่สังกัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การจัดการศึกษานอก50 
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใชเปนแนวทางในการจัด51 
การศึกษานอกสถานที่ตั้งอยางมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยสาระสําคัญของประกาศฯ ดังกลาวนั้น ตองการ52 
เนนย้ําเรื่องการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอนอยูแลว แตไปจัดการศึกษานอกสถาน53 
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ที่ตั้งใหมีคุณภาพและมาตรฐานครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์1 
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษานอกที่ตั้งนั้น อธิการบดี2 
ตองขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตอสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งเสนอเอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อ3 
ประกอบการพิจารณาซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   4 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ 5 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  6 
 7 
  5.3   การจัดทํา TOR โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน 8 
          และวิธีการแบบเปด 9 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ที่มาของการจดัทํา TOR โครงการพฒันาวชิาชพีครู10 
คณิตศาสตรดวยนวัตกรรมศกึษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปดดังกลาว สืบเนื่องจาก ศ.กนก  วงษตระหงาน          11 
ที่ปรึกษานายรัฐมนตรี และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยขอนแกน และ12 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เสนอโครงการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยวิธีการการวิจัยตามที่ศูนยวิจัย13 
คณิตศาสตรศกึษา คณะศกึษาศาสตรดําเนินการอยู และไดรับอนุมตัิใหดําเนินโครงการตามรายละเอียดหนังสือ14 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาที่ ศธ 0507(4)/4965 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552 แจงวา ตามที่15 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเสนอโครงการพฒันาวชิาชพีครูคณิตศาสตรดวยนวตักรรมศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ16 
เปดในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา17 
ภายใตนโยบายเรงดวนของรัฐบาล นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาขอเสนอ18 
โครงการทั้ง 2 โครงการดังกลาวแลว และเห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินโครงการ19 
พัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรดวยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด ในเขตพื้นที่การศึกษา  20 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมดาํเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร21 
ดวยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปดในเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ 22 
  จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ  23 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  24 
 25 
  5.4  การนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ กรณีการออกจากราชการ 26 
          ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 27 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมวา ดวย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน28 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 59 ไดบัญญัติวา “การออกจากราชการ29 
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการตามมาตรา 18(ก) (1) และตําแหนงประเภททั่วไป 30 
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา 18 (ค) (1) ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ ดังนั้น เพื่อให31 
การปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและเรียบรอย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร32 
ขอใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงดําเนินการแจงการออกจากราชการของผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย และผูดํารง33 
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน34 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา35 
ผูนั้น ออกจากราชการโดยเหตุที่กําหนดไวในมาตรา 55 ไดแก 36 

(1) ตาย 37 
(2) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 38 
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก 39 
(4) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 40 
(5) ถูกส่ังใหลงโทษปลดออกหรือไลออก 41 
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากราชการ42 

เพื่อที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจะไดนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบตอไป 43 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 44 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 45 
 46 
  5.5  การขออนุญาตเรี่ยไร 47 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมวา กรมการปกครองไดมีหนังสือที่ มท 0307.8/5692        48 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 ขอความรวมมอืสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธถึงการบังคับใช49 
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศกัราช 2487 ในกรณีที่ชมรมนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใด จะจัด50 
กิจกรรมโครงการคายอาสาและมีการจัดหางบประมาณในรูปแบบลักษณะการเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่51 
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สาธารณะจากประชาชนโดยทั่วไปใหนักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการ ยื่นคําขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไรจาก1 
พนักงานเจาหนาที่กอน ดังนี้ 2 

1. สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นไดที่ ศูนยบริการประชาชน 3 
กรมการปกครอง วังไชยา(นางเลิ้ง)ถนนนครสวรรค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท 4 
02-3569511 โทรสาร 02-3569512 หรือตรวจสอบรายละเอียดที่  5 
www.DOPA.GO.TH/www.DOPASERVICE.CO 6 

2. สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตตางจังหวัดใหยื่นได ณ ที่วาการอําเภอทองที่ ที่นักศึกษา7 
มีความประสงคจะจัดใหมีการเรี่ยไร 8 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความรวมมอืสถาบันอุดมศึกษาใหรวม 9 
ประชาสัมพันธใหนิสิต นักศึกษาทราบ เพื่อใหการควบคุมการเรี่ยไรเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดตอไป ซึ่งมี10 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 11 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 12 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบใหฝายพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธใหนักศึกษา13 
ไดรับทราบขอมูล และขอความรวมมือใหแตละคณะกํากับดูแลดวย 14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   16 
 6.1 ( ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการ 17 
           ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 18 
 ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาผูแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอตอที่ประชุมวา 19 
ตามที่ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และฝายพัฒนานักศึกษา ไดจัดการประชมุสัมมนาการจัดโปรแกรมการ20 
เรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated Learning Program-ILP) เพื่อวางแนวทางในการจัดโปรแกรมการเรยีนรู21 
แบบบูรณาการที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงสงเสริมศักยภาพให22 
นักศึกษาเปนผูที่ประกอบดวย วิทยา จริยา ปญญา เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยนั้น ในการนี้ จึง23 
ขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกจิกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา24 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ (ราง) ประกาศฯ ดังกลาวจะใช25 
บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป 26 
สวนนักศึกษาโครงการพิเศษใหเปนไปตามที่คณะหรือหนวยงานกําหนด 27 
 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 28 
 เลขานุการที่ประชุมเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  การผลิตบัณฑิตตามนโยบายของสํานักงาน29 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น เนนเรื่องคุณภาพของบัณฑิต โดยไดกําหนด30 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไว และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยผานกระบวนการเรียนการสอนตาม31 
หลักสูตรสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งโดยกิจกรรมการเรียนรูนอกหลักสูตร ดังนั้น จึงไดนําเอาหลักการเรียนรู32 
แบบบูรณาการมาใชเพื่อใหมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไดตามที่พึงประสงค หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรม33 
แบบบูรณาการตาม(ราง)ประกาศฯดังกลาว จะทําใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมตางๆอยางมีจุดมุงหมาย34 
และมีประโยชน  โดยไดนําเอาคุณลักษณะบัณฑิตตามประกาศสภามหาวิทยาลัยมาวิเคราะหและกําหนดเปน35 
ประเภทของกลุมกิจกรรม 5 ดานดวยกัน คือ 1) ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง 2) ดานการสรางเสริม36 
จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน 3) ดานการเสริมสรางจิตสาธารณะ การธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ 37 
ศาสนา พระมหากษัตริย และประชาคมโลก 4) ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และ 5) ดานการ38 
อนุรักษ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งฝายพัฒนานักศึกษาจะรวบรวมกิจกรรมที่คณะและ39 
สวนกลางดําเนินการอยู จัดทําเปนคูมือกิจกรรม โดยแยกเปนกิจกรรมบังคับและกิจกรรมใหเลือก โดย40 
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมใหครบทุกดานๆละไมนอยกวา 8 หนวยกิจกรรม รวม41 
ทั้งส้ินไมนอยกวา 60 หนวยกิจกรรม นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมทุกชั้นปโดยกระจายกิจกรรมจําแนกตาม42 
ระดับของหลักสูตร และจะไดรับระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript) เมื่อสําเร็จการศึกษา  43 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 44 

1. มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพิ่มเติมดวยการจัดโปรแกรม45 
การเรียนรูแบบบูรณาการที่เหมาะสม และเพื่อความชัดเจนในเจตนารมณและเกิด46 
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรปรับ (ราง) ประกาศฯดังกลาวใหเปน สัญญา โดย47 
มีกระบวนการใหนักศึกษารับสัญญาเปนรายบ ุคคลในวันรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา และ48 
เห็นควรบังคับใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ซึ่งคณบดีคณะนิติศาสตรรับที่จะ49 
พิจารณาปรับแกไขใหเปนสัญญาที่มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดตอไป 50 

2. ประเภทของกลุมกิจกรรมตามขอ 5 นั้น ไมควรระบุรายละเอียดเปนขอยอยเกินไป    51 
ควรเขียนคําจํากัดความและเจตนารมณของกิจกรรมแตละดานไววาครอบคลุมกิจกรรม52 
ใดบาง  53 



- 7 - 
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3. เห็นควรใหมีกรรมการในระดับคณะที่ทํางานสอดคลองกับกรรมการในระดับ1 
มหาวิทยาลัยดวย 2 

4. ขอใหพิจารณาจํานวนหนวยกิจกรรมที่นักศึกษาตองเขารวมใหเหมาะสมดวย 3 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการ4 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมอบใหฝายพัฒนานักศึกษา ฝายวิชาการฯ และคณบดีคณะ5 
นิติศาสตรพิจารณาปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมคณบดีตอไป 6 
 7 
 6.2  ขอความเห็นชอบในการเปลีย่นแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ 8 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของรองอธิการบดี       9 
ที่กํากับ ดูแลอาคารขวัญมอ จาก รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ เปน รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน  10 
ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะกรรมการบริหารอาคารขวัญมอ ที่ปรากฎในคําสั่ง11 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 5093/2551 จากเดิม รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ เปนกรรมการ      12 
ขอเปลี่ยนแปลงเปน รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน  เปนกรรมการ  13 
 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  14 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงจากรองอธิการบดีฝายสังคม15 
และชุมชนสัมพันธ เปน รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน ตามที่เสนอ 16 
 17 
 6.3  ขอเสนอแนะของคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั  18 
         ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา 19 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา ผศ.อนันต  หิรัญสาลี ประธานคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้ง 20 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 17/2552 ลง21 
วันที่ 6 มกราคม 2552 ไดมีหนังสือที่ ศธ 0514.46/065 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 แจงขอเสนอแนะของ22 
คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจาํ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ จาก23 
การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา ที่ผานมา นั้น มีปญหาหลาย24 
ประการ จึงขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 25 

1. ขอมูลผูมีสิทธิเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงใหครบถวน ทันสมัย โดยเฉพาะจาก26 
คณะ/วิทยาลัย ที่เปนองคกรในกํากับ 27 

2. เพื่อกระตุนใหมีผูมาใชสิทธิมากขึ้น นาจะมีการตัดสิทธิของผูไมมาใชสิทธิบางประการ เชน 28 
สิทธิการรองเรียนการเลือกตั้ง สิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงตางๆ 29 

3. มหาวิทยาลัยควรกระตุนเตอืนถึงความสําคัญของตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย30 
ประเภทผูแทนคณาจารยประจําใหมากกวาที่เปนอยู 31 

4. ควรจะปรับปรุงขอบังคับฯในเรื่องตอไปนี้ 32 
 ผูมีสิทธิสมัครเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารยประจําใหกระจายไปตามกลุมสาขา33 
ตางๆ เชน กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสังคมศาสตร 34 
 การกําหนดความหมายของคําวา “ผูบริหาร” ใหครอบคลุมถึงระดับรองคณบดี และผูชวยคณบดี เปน35 
ผูบริหารดวย เพื่อใหผูแทนคณาจารยเปนตัวแทนของผูที่ไมเปนผูมีบทบาทในการบรหิารอยางแทจริง 36 

คณะกรรมการดําเนินการเลอืกตั้งฯ เห็นวาจะเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงขอบังคับ/ 37 
ประกาศที่เกี่ยวของในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯในครั้งตอไป 38 
 จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 39 
 มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบและเห็นวาขอเสนอแนะดังกลาวเปนประโยชน ใหมหาวิทยาลัย40 
รับเอาขอมูลไปพิจารณาตอไป 41 
  42 
เลิกประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา 43 
 44 
 45 
   (ลงชื่อ)               กุลธิดา  ทวมสุข 46 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 47 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 48 

                                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี 49 
นางสุภารัตน  มูลศรี 50 
นางพิจิตรา  เปรมชยัสวัสดิ์ 51 
ผูจดรายงานการประชุม  52 


