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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 17/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 
หมายแหตุ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมคณบด ี1 

ครั้งที่ 17/2553 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  15 ตุลาคม 2553 3 

ณ  ห้องประชมุใหญ่ ชั้น 2 อาคารสิรคิุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน   ประธาน 7 

2. รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 8 

3. รศ.สัญญา  ร้อยสมมุติ   รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ 9 

4. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 10 

5. ผศ.อนุชา  นิลประพันธ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 11 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 12 

6. รศ.อนันต์  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 13 

7. อ.มุจลินทร์  พูนประสิทธ์ิ   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 14 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 

8. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 16 

9. อ.ประยุทธ  ชูสอน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 17 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 18 

10. ผศ.บุศรา  กาญจนบัตร   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 19 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 20 

11. ผศ.นเรศ  วโรภาสตระกูล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 21 

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 22 

และรักษาราชการแทนรองผูอํ้านวยการฝ่ายบริหาร 23 

แทนผู้อํานวยการศูนย์หัวใจสริิกิต์ิฯ 24 

12. ผศ.ภรณี  ศริิโชติ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 25 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 

13. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 27 

14. รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 28 

15. ผศ.ดุษฎี หอมดี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 29 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 30 

16. รศ.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 31 

17. นายสถิตย์ แก้วบุดตา    เลขานุการคณะ 32 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  33 

18. รศ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์34 

 35 
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19. ผศ.นพดล  ต้ังสกุล    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 1 

แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์2 

20. รศ.มันทนา สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3 

21. ผศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 4 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 5 

22. รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 6 

      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 7 

23. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 8 

24. นางสุจิตรา  ทศันจินดา   รักษาการเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 9 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10 

25. นางสุดใจ  ธนไพศาล    ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 11 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 12 

26. รศ.รวี  หาญเผชิญ     รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 13 

แทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 14 

27. ผศ.กานดา  สายแก้ว    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 15 

แทนผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 16 

28. ผศ.คณิต  ชูคนัหอม    รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 17 

แทนผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 18 

29. รศ.ชนะพล ศรฤีาชา    ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  19 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 20 

30. รศ.สกุลรัตน์  อุษณาวรงค์    รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่สอง 21 

แทนประธานสภาคณาจารย์  22 

31. นายอมร  สินเธาว์    ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   23 

32. นางสังวาลย์   ช่างทอง   ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 24 

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุม 25 

 26 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 27 

1. รศ.สมุนต์  สกลไชย    อธิการบดี     28 

2. รศ.กุลธิดา  ท้วมสุข    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 29 

3. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ 30 

4. ผศ.อาวุธ  ย้ิมแต้    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ 31 

5. รศ.เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี       คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์32 

6. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 33 

7. อ.สุรพล  แสนสุข    ผู้อํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 34 
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เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา   1 

 2 

  ด้วยอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ ติดราชการสําคัญ จึงได้มอบหมายให้3 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทําหน้าที่ประธานที่ประชุมคณบดีแทน และให้ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดีทําหน้าที่4 

เลขานุการที่ประชุมคณบดีแทน และเมื่อครบองค์ประชมุแล้ว ประธานกลา่วเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตาม5 

ระเบียบวาระ ดังนี้ 6 

 7 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม    8 

1.1 เรื่องที่นาํเสนอสภามหาวทิยาลยั คราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เม่ือวนัที ่6 ตุลาคม 2553 และมติที่ยัง9 

ไม่ได้รับรอง 10 

เลขานุการที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน่ครั้งที่ 11 

8/2553 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 มีเรื่องทีไ่ด้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง  ซึ่งมี12 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    13 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 14 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 

1.2 ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์17 

ไปพระราชทานปรญิญาบตัร ประจาํปีการศกึษา 2552  18 

ประธานแจ้งว่า สํานักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ รล 0003.3/15061 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2553 แจ้งว่า 19 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหส้มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทาน20 

ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ประจําปีการศึกษา 2552  ซึง่ทรงกําหนดจะเสด็จฯ ระหว่าง21 

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2553 ส่วนกําหนดวันและเวลานั้น ให้มหาวิทยาลัยติดต่อกับกองพระราชพิธี สาํนักพระราชวัง 22 

และหน่วยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ประจํากรมราชองครักษ์ เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทํากําหนดการต่อไป 23 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    24 

ในการนี้ มหาวทิยาลัยอยู่ระหว่างประสานสํานักราชเลขาธิการในการขอพระราชทานเชิญสมเด็จ25 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน26 

ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2553 ด้วย 27 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 28 

 29 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ที่ 15/2553 เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2553  30 

  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 โดยมีการ31 

แก้ไข ดังนี้  32 

- หน้า 1 แก้ไขนามสกุลผูม้าประชุมลําดับที่ 20 “ผศ.เกษม วัฒนชัย” เป็น “ผศ.เกษม นนัทชัย” 33 

- หน้า 3 บรรทดัที่ 7 แก้ไขนามสกุล “รศ.พิษณุ อุตตะมะเวทิน” เป็น  “รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน” 34 
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- หน้า 5 บรรทดัที่ 5 “...และสํานักบริหารได้วางแผน...” ให้แก้ไขเพิ่มเติมเป็น “...และสํานัก1 

ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)ได้วางแผน...” 2 

- หน้า 8 มติการประชุมวาระที่ 4.4 ให้เพิ่มช่ือของผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหาร3 

บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกขแ์ละพิทักษ์ระบบ4 

คุณธรรมประจาํมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) แทนตําแหน่งที่ว่าง 5 

 6 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  -ไม่มี- 7 

 8 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   9 

4.1 รายงานสรุปผลการพิจารณาการอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบ 10 

  (- รายงานการประชุมลับ -) 11 

 12 

4.2 ผลการพจิารณาสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน13 

มนุษย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาคณะที่ 2 14 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยเีสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะอนกุรรมการสรรหา15 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ คณะที่ 2 ได้ประชมุ เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ง16 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ สาขาวิชาคณะที่ 2 ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 17 

2553 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1301 ช้ัน 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) นัน้ 18 

บัดนี้ การพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์19 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาคณะที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นพ.เกรียงศักด์ิ เวทีวุฒาจารย์ 20 

เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาคณะที่ 2    21 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 22 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นพ.เกรียงศักด์ิ เวทีวุฒาจารย์ เป็นประธาน23 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น สาขาวิชาคณะที ่2 ตามที่เสนอและใหน้ําเสนอ24 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 25 

 26 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 27 

5.1 ชี้แจงสถานภาพและความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด 28 

  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามท่ีได้ให้ขอ้มูลเกีย่วกับสถานภาพ ความม่ันคง และการบริหารงานใน29 

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น จํากัด ทีค่ลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ถกูต้อง30 

ทั้งต่อบรรดาสมาชิกและบุคคลท่ัวไป  รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อันอาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของมวลสมาชิกต่อ31 

การบรหิารงานของสหกรณ์ฯ และอาจกอ่ให้เกิดผลทางลบตอ่องค์กรได้ สหกรณ์ฯ ขอชี้แจงให้ข้อมูลเพื่อก่อให้เกดิความ32 

เข้าใจและความมั่นใจในสถานภาพและความมั่นคงของสหกรณ์ฯ โดยสรปุที่สําคญับางประการถึงผลของการดําเนินงาน33 

ถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นดังนี้  34 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คร้ังที่ 17/2553 ณ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 
หมายแหตุ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คร้ังที่ 18/2553 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2553 เรียบร้อยแล้ว 

  ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกทัง้สิ้น 5,532 คน มีทุนเรือนหุ้น ประมาณ 847 ล้านบาท (เมื่อเทียบกับเดือน1 

เดียวกันของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึน้ 105 ล้านบาท) มีการปล่อยสินเชื่อให้สมาชกิ ประมาณ 1,883 ล้านบาท และมีเงินรับฝาก2 

จากสมาชิก ประมาณ 782 ล้านบาท (เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท) ปัจจุบันมีหนี้สินอยู่3 

กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียง 90 ล้านบาท (จากที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเมื่อเดอืนสิงหาคมที่ผา่นมา จํานวน 150 ล้านบาท) 4 

อันแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงและคาดว่าในอนาคตไม่ก่ีปีข้างหน้าสหกรณ์ฯ จะเปลี่ยนสถานภาพจาก5 

สหกรณ์ที่ต้องกูยื้มเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นเป็นสหกรณฯ์ ที่สามารถปลอ่ยเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ อ่ืนๆ ได้  6 

  ในช่วงระยะเวลาเกือบ 2 ปีทีผ่่านมา คณะกรรมการดําเนินการได้พยายามในการปรบัปรุงและเพิ่ม7 

ประสทิธิภาพขององค์กรในหลายๆ ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ8 

สมาชกิ การปรบัระบบสวัสดิการให้ดีขึน้ การจัดทําคู่มือสมาชิก ฯลฯ และยงัได้ดําเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ9 

องค์กร เช่น การปรับระบบการค้ําประกันแบบกลุม่เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่ง การรณรงคใ์นการรบัสมาชิกเพิ่ม   10 

การรณรงค์เพิ่มทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก เปน็ต้น 11 

  สําหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในอดีตอันเปน็ผลสืบเนื่องจากกรณีการปลอ่ยเงินกู้เพื่อซือ้ที่ดิน12 

โครงการที่ดินที่เกิดขึ้น ต้ังแต่ปี 2540-2547 ทําใหส้หกรณ์ฯ และสมาชิกต้องประสบปญัหามากมาย ก่อให้เกิดการ13 

ฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งและอาญาจํานวนมาก และยังก่อให้เกิดหนี้ที่มคีวามเสีย่งขึ้นจํานวนหนึ่ง (เกือบ 80% เกิดขึ้นในป ี14 

2545 และ 2546) คณะกรรมการดําเนินการในชุดปัจจุบันได้ให้ความใสใ่จและจัดรายการนํายอดหนี้เหลา่นั้นออกมา15 

ติดตามอย่างใกล้ชิด และรายการหนี้สนิเหล่านั้นก็ไม่ได้กระทบต่อผลประกอบการของสหกรณใ์นปจัจุบันแต่อย่างใด          16 

ซึ่งกระบวนการติดตามหนีส้ินที่เกิดขึ้นได้ดําเนินการให้เปน็ไปตามประกาศของนายทะเบยีนสหกรณ์อย่างเคร่งครดั 17 

  อนึ่ง สหกรณ์ฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า การบริหารองค์กรในปัจจุบันทุกอย่างได้ดําเนินการอยู่ภายใต้บทบัญญัติ18 

ของพระราชบญัญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติัสหกรณ ์พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่2 19 

พ.ศ. 2553) ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างเคร่งครัด ภายใต้การกํากับดูแล20 

ของนายทะเบยีนสหกรณ์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ สหกรณ์จังหวัดขอนแกน่ (รองนายทะเบยีนสหกรณ์) ผู้ตรวจการ21 

สหกรณ์ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงการติดตามตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบกิจการที่22 

ได้รับการเลือกต้ังจากมวลสมาชิกเช่นกัน ทั้งนี้ หากสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูล23 

เพิ่มเติมได้ที่ www.fincoopkku.com ซึ่งมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    24 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  25 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  26 

 27 

5.2  การขออนุมัติเปิดหลักสูตร 28 

  ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เสนอต่อที่ประชุมว่า  29 

ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 30 

2553 ได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการวางแผนภาค31 

และเมืองมหาบัณฑิต ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ32 

การประชุม   33 

  34 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 1 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  2 

 3 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   4 

6.1 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานหลักสตูรโครงการพเิศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2552  5 

  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรเ์สนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดการ6 

เรียนการสอนโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร7 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจําปี 2552 เสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ จึงขอเสนอรายงานสรุปผลการ8 

ดําเนินงานโครงการพิเศษ ดังนี้  9 

1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปี 2552 มีรายรับ 15,496,220.00 บาท รายจ่าย 10 

4,329,008.71 บาท และรายรับสูงกว่ารายจ่าย 11,167,211.29 บาท  11 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจําปี 2552 มีรายรับ 12 

547,200.00 บาท รายจ่าย 344,470.00 บาท และมรีายรับสูงกว่ารายจ่าย 202,730.00 บาท 13 

แต่เนื่องจากการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2552 ล่าช้ากว่ากําหนด เนื่องมาจากการ14 

ดําเนินการด้านการเงินและการตรวจสอบบัญชี คณะฯ จงึได้ขออนุมัติขยายเวลาส่งรายงานสรุปผลการดําเนิน15 

หลักสูตรโครงการพิเศษทั้ง 2 หลักสูตร ด้วยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 16 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 17 

  ประธานมีข้อเสนอแนะให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ปรับเพิ่มเติมข้อมูลทางบัญชีย้อนหลังของรายงาน18 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปี 2552 และรายงานผลการ19 

ดําเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจําปี 2552 20 

ให้เหมาะสมเรียบร้อยต่อไปด้วย 21 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบและขอให้คณะสัตวแพทยศาสตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป22 

พิจารณาดําเนินการต่อไป 23 

 24 

เลิกประชุม  10.10 น. 25 

 26 

 27 

(นางสังวาลย์ ช่างทอง ) 28 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี 29 

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี 30 

นางสาวลัลธริมา  ประจง 31 

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ 32 

ผู้จดรายงานการประชุม  33 


