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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2551 ณ วันศุกรท่ี 12 ธันวาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 22/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เรียบรอยแลว 

 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 21/2551 2 

เมื่อวันศุกรท่ี  12  ธันวาคม 2551 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ 4 

 5 

ผูมาประชุม 6 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธาน 7 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 8 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 9 
4. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 10 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 11 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 12 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ   13 
8. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 14 
9. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 15 
      แทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 16 
10. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 17 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
11. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 19 
12. รศ.สุภาวดี  สวัสดิพรวัลลภ   รองคณบดีฝายบริหาร 20 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 21 
13. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   รองคณบดีฝายบริหาร 22 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 23 
14. อ.ชาญณรงค  เฮียงราช   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 24 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 25 
15. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 26 
16. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม   คณบดีคณะแพทยศาสตร  27 
17. ผศ.ปทุมรัตน  ตอวงศ   ผูชวยคณบดีฝายบริหารและวิเทศสัมพันธ   28 

      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 29 
18. รศ.เกรียงไกร   กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 30 
19. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 31 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 32 
20. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 33 
21. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 34 
22. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  35 
23. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 36 
24. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 37 
25. ผศ.จินตนา  สมสวัสดิ์   รองคณบดีฝายบริหาร 38 

แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 39 
26. อ.สุรพล  เนสุสินธุ    รองคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 40 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 41 
27. อ.กิตติบดี  ใยพูล    ผูรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 42 
28. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์   ผูชวยคณบดี 43 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 44 
29. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 45 
30. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 46 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 47 
31. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 48 
32. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร  49 
      แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 50 
33. ผศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 51 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 52 
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34. ผศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ    1 
      แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  2 

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 3 
35. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 4 
36. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 5 
      และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 6 
      เลขานุการที่ประชุม 7 
37. นางสังวาลย   ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 8 
    9 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 10 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี  11 
2. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 12 
3. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 13 
      14 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 15 
 16 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม  17 
  1.1 อธิการบดีขอลาประชุมคณบดี 18 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา อธิการบดีตดิภารกิจไมสามารถมาประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2550 19 
วันที่ 12 ธันวาคม 2551 ได จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในที่ประชุมแทน 20 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 21 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ         22 
 23 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 20/2551 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2551 24 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ 20/2551 เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2551โดยไมมีการแกไข  25 
 26 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    27 
  3.1  การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 28 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2551 29 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ไดพิจารณาการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย30 
ผูทรงคุณวุฒิ แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชุดเดิมที่จะหมดวาระ31 
การดํารงตําแหนง 2 ป ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 และไดมีมติใหมหาวิทยาลัยทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อ32 
ใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แยกตามกลุมสาขา/33 
ความเชี่ยวชาญ จํานวน 12 ทาน แลวนั้น ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดาํเนินการทาบทาม 34 
  อนึ่ง ตามขอ 6.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 35 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 กําหนดใหอธิการบดีนํารายชื่อผูดํารง36 
ตําแหนงผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  และหรือนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการเพื่อทรง37 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง เปนกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิและแจงใหที่ประชุมคณบดีและสภา38 
มหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา39 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ไดตอบรับ รวมทั้ง นายมานิตย วัฒนเสน ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และ       40 
นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร นายกสมาคมศิษยเกามหาวทิยาลัยขอนแกน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 41 
เปนนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รวม 15  ทาน  42 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 43 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 44 
 45 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   46 
  4.1 (ราง) นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  47 

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และ (ราง) ปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณประจําป 48 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 49 

  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม50 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 มีมติเห็นชอบการเตรียมการจัดทํางบประมาณและการกําหนดปฏิทินงบประมาณ51 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และแจงใหกระทรวง สวนราชการ 52 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ใชเปนแนวทางประกอบการวางแผนเตรียมการดําเนินงานใหสอดคลองกับ53 
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กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดทํา1 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับกระบวนการ2 
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนั้น ฝายแผนและสารสนเทศขอเสนอ (ราง) 3 
นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และ 4 
(ราง) ปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อใชเปนนโยบายในการจัดทํา5 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553  6 

1. นโยบายในการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบงเปน  7 
 1) นโยบายทั่วไป 8 

1.จัดทํางบประมาณใหมีความสอดคลองกับแผนระยะยาวอุดมศึกษาระยะที่ 2 (พ.ศ. 9 
2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ10 
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล และแผนระยะยาว 11 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2552-2567  12 

2.จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 13 
การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 -2553 และแผนปฏิบัติการมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-14 
2553 ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อใหไดผลผลิต/15 
ผลลัพธ ตามเปาหมายที่กําหนดไว 16 

3.เพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารจัดการ การใชจายงบประมาณ และการควบคุมรายจาย17 
ประจํา โดยคํานึงถึงการประหยัด ความคุมคา มีประสิทธิภาพ และความโปรงใส โดยเฉพาะอยางยิ่งในงบ18 
บุคลากร ซึ่งตองทบทวนและตรวจสอบการใชกําลังคนทุกระบบใหเหมาะสม 19 

4.ใหความสําคัญกับแผนงาน โครงการที่มีการบูรณาการและใชทรัพยากรรวมกัน 20 
5.สนับสนุนงบประมาณดานการลงทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในสัดสวนที่21 

เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งครุภัณฑเพื่อการศึกษา และการวิจัย 22 
6.สนับสนุนการนําระบบคุณภาพมาใชในทุกคณะ/หนวยงาน และองคกรในกํากับของ23 

มหาวิทยาลัย 24 
 2) นโยบายงบประมาณแผนดิน 25 

1.ใหความสําคัญกับการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพดานวิชาการและการวิจัย ทั้งใน26 
สวนของคณาจารย บุคลากร และคณะ/หนวยงาน  27 

2.ใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรรวมกัน โดยสนับสนุนงบลงทุน ดานอาคารและ28 
ครุภัณฑที่มีแผนการใชรวมกันระหวางคณะ/หนวยงานเปนลําดับแรก 29 

 3) นโยบายงบประมาณเงินรายได 30 
1.สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร โดยสนับสนุนการศึกษาตอ 31 

การอบรม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจดัการบุคลากร โดยมีแผนพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่32 
ชัดเจนและสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 33 

2.ใหคณะ/หนวยงาน จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร34 
ดานการผลิตบัณฑิต  ยุทธศาสตรการวิจัยและสรางองคความรู เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ35 
แขงขัน การบริการวิชาการทีเ่สริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน และการอนุรักษพัฒนาถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม 36 
ประเพณีและวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอัตราเพิ่มจากปกอน หรือกําหนดสัดสวนเพื่อการนี้ ใหเหมาะสม 37 
ตามศักยภาพและบริบทของคณะ/หนวยงาน 38 

3.สนับสนุนการวิจัยสถาบัน การวิจัยเพือ่พัฒนางานประจํา และการจัดหาเทคโนโลยี39 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 40 

4.สนับสนุนใหทุกคณะ/หนวยงาน จัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อการซอมแซม41 
บํารุงดูแลรักษาครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ และสภาพแวดลอม 42 

5.สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนสงมวลชน การสงเสริม43 
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ของมหาวิทยาลัย 44 

6.สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของคณะ/หนวยงาน ใหสามารถเพิ่มรายไดจาก45 
การใหบริการวิชาการและวิจัย การบริหารจัดการทรัพยสิน ภายใตระบบและกลไกการกํากับ และรายงานผลตาม46 
หลักธรรมาภบิาล 47 

2. ปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (งบประมาณแผนดินและ48 
งบประมาณเงินรายได) ระยะเวลาเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 49 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 50 
 51 
 52 



- 4 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2551 ณ วันศุกรท่ี 12 ธันวาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 22/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เรียบรอยแลว 

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 1 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  2 

- หนา 7, 8, 9 และ 10 ใหเพิม่หมายเหตุแหลงที่มาใหชัดเจนกอนนําเสนอตอสภา3 
มหาวิทยาลัยตอไป 4 

- หนา 17 รายงานฐานะทางการเงิน พบวามีภาระคาใชจายในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากร 5 
ประมาณ 2,500 ลานบาท หากมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินนอยลง 6 
จําเปนตองนําในสวนเงินรายไดมาใชมากขึ้น ซึ่งในอนาคตเมื่อคณะกรรมการขาราชการ 7 
พลเรือน (ก.พ.) มีการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ ส่ิงที่จะเกิดตามมาคอื การเปลี่ยนแปลง8 
โบนัสของพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผนดิน)และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช9 
เงินรายได ซึ่งจะมีผลทําใหสัดสวนการใชเงินรายไดมีจาํนวนมากขึ้น ดังนั้น การจัดแผน10 
งบประมาณในปหนา คณะ/หนวยงานตองประสานกับฝายแผนและสารสนเทศเพื่อจัดสรร11 
งบประมาณของแตละคณะ/หนวยงานไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ 12 

- หนา 19 ขอ 4. เปาหมายและตัวชี้วัดผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 13 
ขอใหคณะตรวจสอบขอมูลใหถูกตองและสามารถขอปรับแกไขขอมูลไดที่ฝายแผนและ14 
สารสนเทศ ซึ่งจะมีผลตอการจัดสรรงบประมาณ 15 

- กรณีที่มีความจําเปนตองจัดทํางบการเงินขาดดุล ขอใหคณะ/หนวยงานจัดทําแผนให16 
ชัดเจนและเสนอฝายแผนและสารสนเทศเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณจากเงินสํารองสะสม17 
ของมหาวิทยาลัยตอไป 18 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) นโยบายในการจัดทํา19 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และ (ราง) ปฏิทิน20 
การจัดทําแผนงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ และมอบใหรองอธิการบดี21 
ฝายแผนและสารสนเทศรับขอคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณา  กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 22 
 23 
  4.2 รายงานผลการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา 24 
  (- รายงานการประชุมลับ -) 25 
 26 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 27 
  5.1 แนวทางปฏิบัติในการเวนคืนท่ีดิน 28 

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงเรื่องสํานักงาน29 
คณะกรรมการกฤษฎีกา มีคําวินิจฉัยเรื่อง การใชบังคับรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ30 
เวนคืนในทองที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ นั้น  31 

สาระสําคัญ คือ แจงแนวทางปฏิบัติในการเวนคืนท่ีดิน ดังน้ี  32 
 1. การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ที่จะเวนคืน สงผลสําคัญ 2 ประการ คือ เจาหนาที่มี33 

สิทธิที่จะเขาไปในที่ดิน หรือ อสังหาริมทรัพยอยางอื่นเพื่อทําการสํารวจและทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ34 
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอน และใชราคาที่ดินหรือทรัพยที่เปนอยู ในวันที่ตราพระราชกฤษฎีกา35 
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเปนฐานในการกําหนดเงินทดแทน 36 

 2. ดังนั้น มาตรา 6 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 37 
จึงกําหนดใหพระราชกฤษฎีกาใชบังคับไดมีกําหนด 2 ป แตตองไมเกิน 4 ป เพื่อเปนการเรงรัดเจาหนาที่เขา38 
ดําเนินการสํารวจที่ดินที่จะตองเวนคืนใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเปนการคุมครองสิทธิของบุคคลในอันที่จะไดรับ39 
คาตอบแทนอยางเปนธรรม ถาหนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 40 
อํานาจในการสํารวจที่ดินเปนอันสิ้นสุดลงและกําหนดวันที่จะใชบังคับเปนฐานการกําหนดคาทดแทนก็เปนอัน41 
ส้ินผลลงตามไปดวย  42 

 ในขั้นนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนยังไมเกี่ยวของ แตถามหาวิทยาลัยมีความประสงคจะเวนคืน43 
ที่ดินชาวบานหรือเอกชน เพื่อกอสรางอาคารสถานที่ หรือ กอสรางสิ่งปลูกสราง หรือ สรางถนนหนทาง ก็44 
จะตองปฏิบัติตามแนวคําวินิจฉัยดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 45 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  46 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 47 
 48 
  5.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณบดี ประจําป พ.ศ.2552 49 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภา50 
มหาวิทยาลัยในวันพุธสัปดาหแรกของเดือน และประชุมคณบดีวันศุกรที่ 2 และ 3 ของเดือน นั้น จึงขอเสนอ51 
กําหนดการประชุมประจําป พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 52 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2551 ณ วันศุกรท่ี 12 ธันวาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 22/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เรียบรอยแลว 

 

  ทั้งนี้ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทรงพระกรุณา1 
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 23 ซึ่งขณะนี้อยู2 
ระหวางการดาํเนินการทาบทาม และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ 2552 3 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  4 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 5 
 6 
  5.3 รูปแบบรายงานการเงนิของหนวยงานภาครัฐ 7 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่กรมบัญชีกลางไดปรับปรุงรูปแบบรายงานการเงิน เพื่อใชใน8 
การจัดทํารายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จากระบบ GFMIS และ ใหสวน9 
ราชการตนสังกัดจัดทํางบการเงินรวมประจําป พ.ศ. 2550 สงสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน และ10 
กรมบัญชีกลาง นั้น  11 

กรมบัญชีกลางไดพิจารณาทบทวนรูปแบบรายงานการเงนิดังกลาว ซึ่งประกอบดวย งบแสดง12 
ฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยไดปรับปรุงรายละเอียดการ13 
นําเสนอรายการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อการจัดทํารายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ สําหรับปงบประมาณ 14 
พ.ศ. 2551 และปตอๆไป ดังนี้  15 

1. งบแสดงฐานะการเงิน  16 
     ปรับลดรายการรายไดลวงหนา และรายไดรอการรับรูระยะส้ันในสวนของหนี้สิน17 

หมุนเวียน โดยนําไปแสดงไวที่หนี้สินหมุนเวียนอื่นแทน 18 
2. งบรายไดและคาใชจาย 19 
     2.1 ในสวนของรายไดจากรัฐบาล แสดงรายไดจากงบประมาณทุกงบรวมกัน โดย20 

แสดงรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแสดงรายไดจากรัฐบาล นอกเหนือจากเงินงบประมาณ21 
ไวเปนรายไดอื่น 22 

 2.2 ปรับเปลี่ยนชื่อรายการรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายกอนรายการรายไดแผนดนิ23 
เปนชื่อรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ 24 

 2.3 ยกเลิกรายงานรายไดแผนดินที่แสดงตอจากงบรายได และคาใชจายไปแสดงไว25 
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 26 

3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน  27 
 ปรับเพิ่มรายการที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จากจํานวน 16 รายการ เปน28 

จํานวน 20 รายการ โดยรายการที่ปรับเพิ่มไดแก รายไดจากงบประมาณ รายงานฐานะเงินงบประมาณ รายจายป29 
ปจจุบัน รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน และรายงานรายไดแผนดิน 30 

 การจัดทํารายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ สําหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให31 
แสดงงบการเงินปปจจุบันเพียงปเดียว ไมตองแสดงงบปกอนเปรียบเทียบ สวนการจัดสงรายงานการเงินใน32 
ภาพรวมของหนวยงานใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหหนวยงานสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยไม33 
ตองสงใหกรมบัญชีกลาง ยกเวนจะมีกฎหมายระบุไวเปนอยางอื่น  34 

 สําหรับการจัดทําหมายเหตปุระกอบงบการเงินในสวนที่เปนรายละเอียดประกอบ35 
รายการในหนางบการเงิน ในขอ 1-15 และ 19-20 หนวยงานสามารถใชดุลยพินิจในการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม36 
จากรายการที่กําหนด และปรับลดรายการที่กําหนดไว โดยพิจารณาความมีนัยสําคญัของรายการเปนหลัก สวน37 
การจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินในขอ 16 และ 17 ใหเรียกรายงานเงินงบประมาณจากระบบ GSMIS 38 
โดยใชคําสั่งงาน ZFMA 46 สําหรับหมายเหตุ ขอ 16 และใชคําสั่งงาน ZFMA 41 และ ZFMA 42 ประกอบกัน 39 
สําหรับหมายเหตุฯ ขอ 17 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 40 

สําหรับรูปแบบการรายงานการเงินดังกลาวนี้  ครอบคลุมถึงองคกรในกํากับของ41 
มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย ดังนั้น จึงขอใหองคกรในกํากับพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการรายงานการเงินให42 
สอดคลองกับกรมบัญชีกลางเพื่อใหมีรูปแบบการรายงานที่เปนรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได43 
มอบหมายใหกองคลังพิจารณาปรับปรุงรูปแบบรายงานการเงินแลว นอกจากนี้ จะไดมีการเชิญผูปฏิบัติงานที่44 
เกี่ยวของของแตละคณะ/หนวยงาน ประชุมเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจใหตรงกัน 45 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 46 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 47 
 48 

5.4  รายงานประจําป 2551 (1ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) ศูนยวิจัยรวมเฉพาะ       49 
        ทางดานสวนประกอบฮารดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 50 

  รองคณบดีฝายบริหาร ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบ51 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร 52 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 ขอ 16 “ทุกๆ รอบปงบประมาณ ใหผูอํานวยการจัดทํารายงานสรุปและเสนอ53 
รายงานการดาํเนินงานของศูนยฯ ในทุกแผนงานตอคณะกรรมการอาํนวยการ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย”  54 
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เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว ศูนยฯ จึงไดจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ 2551 เพื่อสรุปผลการ1 
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมาและไดดําเนินการใหมีการตรวจสอบบัญชีของศูนยฯ โดยผูตรวจสอบ2 
บัญชี ปรากฏวา สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ศูนยฯ มีรายได 22,784,684.61 บาท คาใชจาย 3 
16,759,061.24 และมีรายไดสูงกวาคาใชจาย 6,025,623.37 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ4 
การประชุม 5 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 6 

  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  7 
- ในการรายงานผลการดําเนนิงานในครั้งตอๆไปควรพิจารณาปรับรายงานบัญชีในราย     8 

ไตรมาสใหสอดคลองกับระบบบัญชีของภาครัฐดวย 9 
- การมีรายไดสูงกวารายจาย ซึ่งเสมือนมีเงินเหลือจายนั้น ไมใชสวนของกําไร หากแตเปน10 

เงินทุนวิจัยที่ยังไมไดจายออกไป เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินการตามขั้นตอน 11 
- บทที่ 7 การประเมินตัวชีว้ัดกับผลผลติ ขอ 2 ดานการพฒันาบุคลากร ควรเขียนใหชดัเจนวา12 

เปนการพัฒนาบุคลากรสวนใด   13 
 14 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  15 
 16 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   17 
 6.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2551 18 
  6.1.1 ขอปดถนนเน่ืองในงานพิธีทรงเปดอาคารเรียน คณะแพทยศาสตร 19 
 ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ดวยฝายเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพิธีพระราชทาน20 
ปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2551 ไดรับการประสานจากประธานฝายอํานวยการประสานงานพิธีพระราชทาน21 
ปริญญาบัตรฯ ในการรวมประสานงานที่สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดาํเนนิ22 
ทรงเปดอาคารเรียนรวมและหองปฏิบัติการวิจัย ณ คณะแพทยศาสตร ในวันจันทรที่ 22 ธันวาคม 2551 ซึ่งเปน23 
หมายที่ 2 จาก 3 งาน ตามที่สํานักพระราชวังไดมาตรวจพื้นที่ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมรวม 4 ฝาย 24 
กับสํานักพระราชวัง จังหวัด ทหาร ตํารวจ และฝายมหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 แลวนั้น  ได25 
ขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมพิจารณาพื้นที่ตั้งเต็นทที่ประทับพลับพลาพิธีฯ  ในงานพิธีเปดอาคารเรียนรวมและ26 
หองปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร บนพื้นผิวถนนดานหนาของคณะเภสัชศาสตร โดยจะขอปดถนนดาน27 
คณะเภสัชศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 28 
 และเนื่องจากในวันที่ 20 ธันวาคม 2551 กําหนดใหเปนวันถายรูปของแตละคณะ จึงมีความ29 
จําเปนตองจัดการจราจรใหม บริเวณวงเวียนหนาคณะเทคนิคการแพทยจนถึงทางแยกบริเวณคณะสถาปตยกรรมศาสตร30 
ตองจัดการจราจรแบบวิ่งทางเดียว (One Way) ทั้งนี้ ไดมอบใหฝายพัฒนาระบบกายภาพตรวจสอบพื้นที่31 
การจราจรและเสนอไปยังฝายที่เกี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการตอไปแลว 32 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 33 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหปดถนนดานคณะเภสัชศาสตรเพื่อจัดเปน34 
พื้นท่ีตั้งเต็นทท่ีประทับพลับพลาพิธีฯ  ในงานพิธีเปดอาคารเรียนรวมและหองปฏิบัติการวิจัย คณะ35 
แพทยศาสตร ตามที่เสนอ 36 
 37 
  6.1.2  กําหนดการงานบัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจําป 2551 38 
 รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา ขอเสนอกําหนดการงานบัณฑิตมุทิตา39 
สถาบัน ประจําป 2551 ในวันอาทิตยที่ 21 ธันวาคม 2551 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก แต40 
เนื่องจากในป 2551 นี้ มีจํานวนผูเขารับพระราชทานปริญญาเปนจํานวนมากและมีการจัดใหเขารับพระราชทาน41 
ปริญญาบัตร 2 รอบ ดังนั้น  จึงจัดใหมีงานบัณฑิตมุทิตาสถาบัน จํานวน 2 รอบ เชนกัน คือ  42 
 รอบที่ 1    เริ่มพิธี เวลา 11.00 น. และเสร็จพิธี 12.00 น.  43 
 รองที่ 2    เริ่มพิธี เวลา  13.00 น. และเสร็จพิธี 14.00 น.  44 
ในการนี้ ขอเรียนเชิญผูบริหาร พรอมทัง้คณะผูบริหารของคณะ/หนวยงานเขารวมพิธีบัณฑิตมุทิตาสถาบันทั้ง 2 45 
รอบ ทั้งนี้ ฝายพัฒนานักศึกษาไดจัดสงหนังสือเรียนเชิญไปยังคณะ/หนวยงานเรียบรอยแลว และขอใหตอบรับ46 
การเขารวมพธิีดังกลาว เพื่อจัดเตรียมที่นั่งและอาหารสําหรับผูบริหาร การแตงตัวเพื่อเขารวมพิธีดังกลาวฯ 47 
สําหรับผูบริหาร คณาจารย และศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ใหใสชุดสากลและครุยของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ48 
ครุยวิทยฐานะของสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 49 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหความรวมมอืรวมงานดังกลาว  โดยขอใหสงแบบ50 
ตอบรับมายังฝายพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 51 
  มต ิท่ีประชุมรับทราบ  52 
 53 
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 6.2 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 2  1 
        พ.ศ. 2552-2556 2 
 รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งที่ 3 
999/2550 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 แตงตั้งคณะกรรมการจดัทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ4 
ส่ือสาร พ.ศ. 2550-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯไดดาํเนินการแลวเสร็จและไดแผน5 
แมบทดังกลาว เรียบรอยแลว  ซึ่งแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 6 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -2556  ประกอบดวย การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย7 
กลยุทธ โครงการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย  8 
วิสัยทัศน 9 
 “มหาวิทยาลยัขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับประเทศที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ10 
ส่ือสารมาใชในพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสรางปฏิสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับสังคม” 11 
 12 
พันธกิจ 13 

- เปนศูนยกลางผลิต พัฒนาและวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 
- ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 
- เปนศูนยกลางบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16 

 17 
ประเด็นยุทธศาสตร 18 

- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่องและสามารถผลักดนั19 
ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถกาวไปสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา  ในดานการบริหารจัดการ20 
องคกร การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 21 

 22 
กลยุทธ 23 

1. พัฒนาสูการเปน Cyber College (Cyber College Development) 24 
 จัดตั้ง Cyber College เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปริญญาหรือจัดการศึกษาตอเนื่อง 25 

โดยใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา เชน e-learning, รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา 26 
2. พัฒนาทุนมนุษย (Human Capital Development) 27 

 พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา โดยกําหนดใหนักศึกษาเขารับการ 28 
พัฒนาความรูและทักษะทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 29 

3. พัฒนาสารัตถดิจิตัล (Digital Content Development) 30 
 พัฒนาระบบบริการหองสมุด และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่จะมีสวนผลักดันสู 31 

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 32 
4. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อการพฒันา (Development Database for Development)  33 

 พัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยและที่ 34 
เกี่ยวของกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีระบบการสังเคราะหงานวจิัยเพื่อสรางองคความรูใหม จัดทํา35 
ฐานขอมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 36 

5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 37 
Infrastructure and Management Development) 38 
 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการบริการวิชาการ 39 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 40 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 41 

  ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  42 
- กลยุทธที่ 1 พัฒนาสูการเปน Cyber College (Cyber College Development)   43 
ควรพิจารณาทิศทางการใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาใหรองรับหรือสอดคลองกับ 44 
Cyber University ของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) และให45 
สามารถเขาถึงทุกคณะ/หนวยงาน เพื่อพฒันาระบบ e-learning ทั้งมหาวิทยาลัยให46 
เกิดผลสัมฤทธิ์   นอกจากนี้ ควรจัดหา Server เพื่อรองรับการใชส่ือเทคโนโลยีทาง47 
การศึกษาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคตดวย  48 

- กลยุทธที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย (Human Capital Development) ไมควรเนนเฉพาะ49 
นักศึกษา  แตควรเนนพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรดวย  50 

 51 
 52 
 53 
 54 
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- กลยุทธที่ 4  พัฒนาฐานขอมูลเพื่อการพฒันา ( Developing Database for 1 
Development) ควรพิจารณาใหมีการพัฒนาฐานขอมูลทุกดานที่เกี่ยวของของ2 
มหาวิทยาลัย ไมเฉพาะดานวิจัย  เชนดาน นักศึกษา บุคลากร การเงินการคลัง  และควร3 
พิจารณาวาระบบฐานขอมูลกลางควรมีลักษณะเปนอยางไร  โดยคํานึงถึงความมี4 
เอกภาพดวย 5 

- กลยุทธที่ 5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจดัการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ6 
และการสื่อสาร (ICT Infrastructure and Management Development) ควรเพิม่7 
การสนบัสนุนการเรียนการสอน  และการมีศักยภาพรองรับดานการรักษาพยาบาลดวย 8 

  -  ควรพิจารณาปรับปรุงวิธีการเขียนอธิบายความในแตละกลยุทธใหมีความสอดคลองกับชื่อ 9 
กลยุทธ และใหเห็นทิศทางในแตละหัวขอดวย 10 
  -  ควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสุขภาพของผูใชเทคโนโลยี11 
สารสนเทศดวย  12 
  -  ผูใชเปนปจจัยหลักที่สําคัญในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงควรมีการจัดการ13 
เครือขายใหมปีระสิทธิภาพ และมีการจัดหาปจจัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนใหเพียงพอ และตองไดรับความ14 
รวมมือและการประสานงานจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 15 
 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ16 
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552-2556 ตามที่เสนอ และมอบใหรองอธิการบดี17 
ฝายแผนและสารสนเทศรับขอคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแกไข และใหนําเสนอ18 
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ อีกครั้ง  กอนนําเสนอสภา19 
มหาวิทยาลัยตอไป 20 
 21 
 6.3 การพิจารณาสรรหารายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ  22 
        ประจําป 2552 ใหเหลือเพียง 16 รายช่ือ  23 
 รองอธกิารบดฝีายศิลปวฒันธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชมุวา ตามทีค่ณะกรรมการ24 
จัดการเลือกตัง้ประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย 25 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ประจําป 2552 ไดประกาศรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และ26 
ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ประจําป 2552 เพื่อทดแทนตําแหนงที่หมด27 
วาระในป 2552 ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2551 ซึ่งตามระเบียบสหกรณฯ วาดวย การสรรหาและ28 
เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาํเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 ใหนํารายชื่อผูสมัครทั้งหมด29 
ใหที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่สรรหารายชื่อจาํนวนไมเกิน 16 รายชื่อ มาใหที่ประชุมใหญ30 
เลือกตั้งและใหประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง 15 วันกอนวันเลือกตั้ง  31 
 คณะกรรมการจัดการเลือกตัง้ฯ ขอเสนอรายชื่อผูสมัครรับการเลอืกตั้งเปนประธานกรรมการ 32 
กรรมการดาํเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ สหกรณฯ ประจําป 2552  ดังนี้  33 

1. ประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 2 คน  34 
ผูสมัครหมายเลข ช่ือ-สกุล สังกัด 

1 รองศาสตราจารยชูชาติ  กมลเลิศ คณะสัตวแพทยศาสตร 
2 รองศาสตราจารยมนตรี  บุญเสนอ คณะเทคโนโลยี 

 35 
2. กรรมการดาํเนินการ ตัวแทนขาราชการสายผูสอน จํานวน 5 คน  36 

ผูสมัครหมายเลข ช่ือ-สกุล สังกัด 
1 รองศาสตราจารยสุธา  ภูสิทธิศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
2 ผูชวยศาสตราจารยกลมเกลยีว มาเวียง คณะศึกษาศาสตร 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา นิลประพันธ คณะเทคนิคการแพทย 
4 อาจารยสุเทพพงษ  ยลปราโมทยสกุล คณะศึกษาศาสตร 
5 ผูชวยศาสตราจารยสายใจ  กองเพชร คณะสัตวแพทยศาสตร 

 37 
3. กรรมการดาํเนินการ ตัวแทนขาราการสายสนับสนุน จํานวน 14 คน  38 

ผูสมัครหมายเลข ช่ือ-สกุล สังกัด 
1 นายแดน  แสนมี สํานักวิทยบริการ 
2 นางโพธิ์ศรี  ดลผาด สํานักงานอธิการบดี 
3 นายรักษเกียรติ  กระแสร คณะแพทยศาสตร 
4 นายปยพิกุล  สุดโปรง คณะแพทยศาสตร 
5 นางคงฤทธิ์  สีหานาถ คณะเภสัชศาสตร 
6 นายนิพิฐ  จันทร คณะแพทยศาสตร 
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3.  กรรมการดําเนินการ ตัวแทนขาราการสายสนับสนุน จํานวน 14 คน (ตอ) 1 
ผูสมัครหมายเลข ช่ือ-สกุล สังกัด 

7 นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย ศูนยบริการวิชาการ 
8 นายสันติ  บัวหอม คณะวิทยาศาสตร 
9 นายสมรัตน  หมูบานมวง คณะแพทยศาสตร 
10 นายพิฑูรย  มูลศรี  สํานักงานอธิการบดี 
11 นายเจริญ  มางจันดีอุดม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
12 นายพิทักษพงษ  มณีรัตนรุงโรจน คณะสัตวแพทยศาสตร 
13 นายจรูญ  นอยวังหิน สํานักงานอธิการบดี 
14 นายพัชรินทร  มีแสง คณะแพทยศาสตร 

 2 
ทั้งนี้ไดแนบประวัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 3 
ตามรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 4 
 ในการนี้ ที่ประชุมใหญสามัญ ของสหกรณฯ จะไดทําการเลือกตัง้ในวันเสารที่ 24 มกราคม 5 
2552 โดยเลือกตั้งประธานกรรมการ จํานวน 1 คน กรรมการจากขาราชการสายผูสอน จํานวน 3 คน ขาราชการ6 
สายสนับสนุน จํานวน 4 คน จากรายชื่อ 16 คน ซึ่งที่ประชุมคณบดีไดใหความเห็นชอบแลว 7 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 8 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหใชหลักเกณฑการพิจารณารายชื่อ โดยพิจารณา9 
จากบทบาทหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ และการกระจายของคณะ/หนวยงาน ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพื่อให10 
เกิดการมีสวนรวมของคณะ/หนวยงานตางๆ  ตามหลักการเดิมของที่ประชุมคณบดี ครั้งท่ี 1/2551 11 
เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2551  จึงเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับเลือกตั้งเปน ประธาน12 
กรรมการ กรรมการดําเนินการสหกรณฯ  จํานวน  16  รายชื่อ  ดังน้ี 13 
 14 

- ประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 2 คน  15 
ผูสมัคร
หมายเลข

ช่ือ-สกุล สังกัด 

1 รองศาสตราจารยชูชาติ  กมลเลิศ คณะสัตวแพทยศาสตร 
2 รองศาสตราจารยมนตรี  บุญเสนอ คณะเทคโนโลยี 

 16 
- กรรมการดาํเนินการ ตัวแทนขาราชการสายผูสอน จํานวน 5 คน  17 
ผูสมัคร
หมายเลข

ช่ือ-สกุล สังกัด 

1 รองศาสตราจารยสุธา  ภูสิทธิศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
2 ผูชวยศาสตราจารยกลมเกลยีว มาเวียง คณะศึกษาศาสตร 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา นิลประพันธ คณะเทคนิคการแพทย 
4 อาจารยสุเทพพงษ  ยลปราโมทยสกุล คณะศึกษาศาสตร 
5 ผูชวยศาสตราจารยสายใจ  กองเพชร คณะสัตวแพทยศาสตร 

 18 
- กรรมการดาํเนินการ ตัวแทนขาราชการสายสนับสนุน จํานวน 9 คน  19 
ผูสมัคร
หมายเลข

ช่ือ-สกุล สังกัด 

1 นายแดน  แสนมี สํานักวิทยบริการ 
2 นางโพธิ์ศรี  ดลผาด สํานักงานอธิการบดี 
5 นางคงฤทธิ์  สีหานาถ คณะเภสัชศาสตร 
7 นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย ศูนยบริการวิชาการ 
8 นายสันติ  บัวหอม คณะวิทยาศาสตร 
11 นายเจริญ  มางจันดีอุดม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
12 นายพิทักษพงษ  มณีรัตนรุงโรจน คณะสัตวแพทยศาสตร 

 20 
  ท้ังน้ี มอบใหคณะแพทยศาสตรนํารายชื่อผูสมัครเปนกรรมการดําเนินการ ตัวแทน21 
ขาราชการสายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตรจํานวน 5 คน ไปพิจารณาหารือรวมกันภายในคณะ 22 
เพื่อคัดเลือกใหไดรายช่ือผูท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อฯ อีกจํานวน 2 รายช่ือท่ีเหลือ  และแจงรองอธิการบดี23 
ฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธตอไป  24 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 21/2551 ณ วันศุกรท่ี 12 ธันวาคม  2551 
หมายเหต ุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 22/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เรียบรอยแลว 

 

 6.4 วารสารขวัญมอดินแดง ฉบับท่ี 2 มหาวิทยาลัยสีเขียว 1 
 รองอธกิารบดฝีายศิลปวฒันธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชมุวา ขอเสนอวารสารขวัญ2 
มอดินแดง ฉบับที่ 2 โดยฉบับนี้เนนเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยจัดพิมพราย 6 เดือน  ซึ่งมีรายละเอียดตาม3 
เอกสารประกอบวาระการประชุม 4 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 5 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 6 
 7 
 6.5 เอกสารวิชาการ ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งท่ี 36  8 
 รองอธกิารบดฝีายศิลปวฒันธรรมและศิษยเกาสัมพันธเสนอตอที่ประชมุวา เมื่อวันที ่6-8 ธันวาคม 9 
2551 สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลยัขอนแกนเปนเจาภาพจัดงาน10 
มหกรรมดนตรไีทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ภายใตชื่องาน “ดุริยมงคลชัย เทิดไทคีตราชัน” ภายในงานมีกิจกรรม 11 
การแสดงความสามารถทางดาน ดนตรี นาฏศิลป เพื่อสืบสานและสงเสริมดนตรีไทย นอกจากนี้ ยังมีสาระทาง12 
วิชาการเกี่ยวกับดนตรีไทยเพื่อเปนการเผยแพรความรู การอนุรักษ การสืบสานดนตรีไทยซึ่งเปนประโยชนตอ13 
เยาวชนของชาติใหมีจิตสํานึกความเปนคนไทยอีกดวย ทั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากสถาบันเครือขายอุดมศึกษา 14 
จํานวน 76 สถาบัน เขารวมประกอบกิจกรรมตางๆ ดังกลาวเปนอยางดี ในการนี้ ขอเสนอเอกสารวิชาการ ดนตรี15 
ไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 16 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 17 
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 18 
 19 
เลิกประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา 20 
 21 
 22 
 23 
    (ลงชื่อ)     กุลธิดา  ทวมสุข 24 
           (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 25 
              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 26 

                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 27 
 28 
 29 
 30 
นางสาวลัลธริมา ประจง 31 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 32 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  33 


