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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 2/2551 

เมื่อวันศุกรท่ี 18 มกราคม 2551 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ 

                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สมุนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร  
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. ผศ.วันชัย สุมเล็ก    รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย 
9. รศ.วนิดา  แกนอากาศ   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
11. ผศ.วิโรจน  ทวีปวรเดช   รองคณบดีฝายวิชาการ 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
12. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13. ผศ.ไพศาล สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. รศ.ประสิทธิ์  คุณุรัตน   รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.ชูชาติ อารจีิตรานุสรณ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
18. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
20. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
24. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
25. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
26. รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
27. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
28. ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
29. ผศ.อนัตต  เจาสกุล     ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
30. ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
31. รศ.อินทรชิต  หอวิจิตร   รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
32. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤๅชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
33. อ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 
34. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
35. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุม 
36. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  2/2551  ณ  วันศุกรท่ี  18 มกราคม 2551 
หมายเหตุ  : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 3/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว  



- 2 - 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ    รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
2. รศ.มันทนา  สามารถ    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม  
1. รศ. นิวัฒ  เสนาะเมือง                                
2. อ. ธรรมวัฒน  อินทจักร    
3. ผศ.ธนู  พลวัฒน 
4. ผศ.นพดล  ตั้งสกุล   
 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาฬิกา 
 
  เนื่องจากอธิการบดีติดราชการสําคัญ จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  
ทําหนาที่ประธานที่ประชุมคณบดีแทนในชวงตนของการประชุม  จากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 เรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันที 9 มกราคม 2551 
และมติท่ียังไมไดรับรอง 

เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งที่ 
1/2551 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 มีเรื่องที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง           
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม    

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2550 

ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชุมครั้งที ่1/2551 เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2551 โดยมกีารแกไข ดังนี้  
- หนา 1 แกไขรายชื่อผูเขาประชุม ลําดับที่ 8 เปน “อ.สุรพล  แสนสุข    รองผูอํานวยการฝายบริหาร แทน
ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย” 

- หนา 3 วาระที่ 4.1 ยอหนาที่ 3  ใหแกไขขอความเปนดังนี้  
“คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอตอที่ประชุมวา กรณีการติดตั้งเครื่องบริการฝากถอนเงิน

อัตโนมัติที่คณะเทคนิคการแพทย นั้น  คณะฯ ไดขออนุมัติติดตั้งฯ ตอมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติให
ดําเนินการติดตั้งฯได ตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม 2550 และธนาคารกรุงไทยฯ ไดดําเนินการติดตั้งฯเสร็จเรียบรอย 
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2550 แตในขณะนี้ยังไมไดดําเนินการเซ็นสัญญาเปนลายลักษณอักษร” 

- หนา 4  วรรคทาย กอนมติที่ประชุม ใหแกไขเปนดังนี้  
 “ที่ประชุมไดพิจารณาเห็นวาระเบียบของสหกรณออมทรัพยกําหนดใหที่ประชุมคณบดีทํา

หนาที่สรรหารายชื่อจากผูที่สมัครใหเหลือจํานวนไมเกิน 16 รายชื่อ จึงหารือถึงวิธีการสรรหารายชื่อดวยความ
ละเอียดรอบคอบ  โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ ไดแก การสอบถามขอมูลของผูสมัครจากคณบดี/ผูอํานวยการ 
ตนสังกัดของผูสมัครแตละราย  การพิจารณาคุณสมบัติของผูที่ถูกคัดเลือกเปนกรรมการ ตามขอ 7 แหงระเบียบ
สหกรณมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวย การสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และ
ผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2550 รวมท้ังบทบาทหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ  และการกระจายของคณะ/หนวยงาน ใน
สัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของคณะ/หนวยงานตางๆ ใหมากที่สุด และสัดสวนของผูสมัครจาก
หนวยงานตางๆ” 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ...  
          และการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา 
  รองอธกิารบดฝีายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา  ฝายพัฒนานักศกึษาขอเสนอราง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ... ที่ไดปรับปรุงแกไขจากขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2543   โดยไดจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแกไขดวยแลว ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 แลว  ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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  และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2543 ขอ 21 เมื่ออธิการบดี
ไดรับเรื่องอุทธรณ ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณซึ่งที่ประชุมคณบดีแตงตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองประเด็นที่อุทธรณและเสนอความเห็นตออธิการบดีภายใน 60 วัน และกรณีที่จําเปนอาจขออนุมติตอ
อธิการบดีขยายเวลาไดอีกไมเกิน 60 วัน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ
และคณะกรรมการอีกจํานวน 3-5 คน  มีวาระ 1 ป  
  เนื่องจากตามขอบังคับฯ ดังกลาว ในการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัย
นักศึกษา ที่ประชุมคณบดีเปนผูใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดเดิม ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 4811/2549 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ซึ่งไดหมดวาระลงเมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 
2550 จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา ชุดเดิมเปนกรรมการฯ อีกวาระ
ดังนี้ 

1. รศ.สมเดช  พินิจสุนทร  ประธานคณะกรรมการ 
2. รศ.จุมพล  ราชวิจิตร   กรรมการ 
3. ผศ.ปนปนัทธ  เผือกพันธ  กรรมการ 
4. นางสาวไพรัตน  ขันธแกว  กรรมการและเลขานุการ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้  

1. เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วินัยนักศึกษา 
พ.ศ. ... และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยใหปรับแกไขตามขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี  

- นิยามคําวา “หอพัก”  ควรเพิ่มคํานิยามใหกวางและครอบคลุม หอพักอื่นๆ ใน
มหาวิทยาลัยดวย 

- นิยามคําวา “นักศึกษา” ควรนําคํานิยามเดิม “ท่ีรวมถึงผูรับผิดชอบองคกรที่จัดตั้งขึ้นตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน เก่ียวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา”  มาใสเพิ่มเติมดวย 

- ขอ 6  “วินัยของนักศึกษากําหนดเปนขอปฏิบัติ”  ควรจัดกลุมในเรื่องที่มีความเกี่ยวของกัน
ไวดวยกัน 

- ขอ 6.13 บรรทัดท่ี 2 “รวมถึงตองไมกระทําการทุจริตอื่นๆ...” ตดัคําวา “ทุจรติ” ออก
และเพื่อใหเกิดความชัดเจน ควรแยกเรือ่งการกระทําทุจริตในการสอบและ การกระทําทุจริตอื่น  ๆไวคนละขอ  

- ขอ 7.3 บรรทัดท่ี 2 ใหเพิ่ม “และคณะ” หลังคําวา “มหาวิทยาลัย”  
- ขอ 8 วรรคทาย “ท้ังน้ี คณะกรรมการสอบสวนสามารถลงโทษนกัศึกษาไดมากกวา 1 

สถาน” แกไขเปน “ ท้ังน้ี การลงโทษนกัศึกษา ตามขอบังคับน้ี อาจลงโทษไดมากกวา 1  สถาน” 
- ขอ 9 การตัดคะแนนความประพฤติควรกําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ

สอบสวนสวนกลาง เน่ืองจากการกระทําผิดอาจไมไดจํากัดอยูเพียงท่ีคณะเทาน้ัน 
- ขอ 11.3 ควรพิจารณาปรับขอความใหม โดยอาจตัดขอความ “คณะกรรมการอาจเชิญ

รองคณบดี ผูชวยคณบดีท่ีเก่ียวของ...”  ออก เน่ืองจากผูรวมรับฟงและใหขอมูลควรเปนคนกลาง 
- ขอ 16 ควรพิจารณาลดระยะเวลาในการดําเนินสอบสวนและพจิารณาโทษ ใหเร็วขึ้น

กวา 120 วัน  
- ควรพิจารณาเพิ่มเรื่อง การไมปฏิบัติตามกฎหมาย  โดยอาจแยกทําเปนประกาศตางหาก 
- กรณีการกระทําผิดท่ีชัดเจนและนักศึกษายอมรับ ควรใหนักศึกษาลงชื่อไวเปนหลักฐาน  

เพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนไมตองเรียกมาสอบสวนเปนรายบุคคล และสามารถดําเนินการพิจารณา
โทษไดเร็วขึน้ โดยพจิารณาจากหลักฐานดังกลาว 

- ควรพิจารณาเพิ่มเตมิในขอบังคับฯเก่ียวกับการพัฒนาและสงเสริมวินัยแกนักศึกษา 
2. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา ตามที่เสนอ  

และใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 
 
  4.2  การรับนักเรียนใหมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2551 

– ราง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน ช้ันอนุบาลศึกษาชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2551 

– ราง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเสริมระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ศึกษาศาสตร) ระดับมัธยมศึกษา 

  คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยในปการศึกษา 2551 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดจํานวนรับนักเรียนใหม ตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับ
นักเรียนใหมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2551 ดังนี้  
 
 
 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  2/2551  ณ  วันศุกรท่ี  18 มกราคม 2551 
หมายเหตุ  : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 3/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว  



- 4 - 

  1. ระดับอนุบาล 1 จํานวนรับรวม 280 คน 
   กลุมที่ 1 เขาศึกษาระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิต(ศึกษาศาสตร) จํานวน 140 คน 
    บุคคลทั่วไป   90  คน 
    บุคคลผูทําคุณประโยชน  50  คน 
   กลุมที่ 2 เขาศึกษาระดับประถมศึกษา  ณ โรงเรียนสาธิต (มอดินแดง) จํานวน 140 คน 
    สวัสดิการบุตรธิดาบุคลากรใน มข. ประมาณ  100  คน 
    บุคคลทั่วไป       20  คน 
    บุคคลผูทําคุณประโยชน      20  คน 
  2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 
   2.1 โรงเรียนสาธิต (ศึกษาศาสตร) รับจํานวน   40 คน 
    กลุมทั่วไป   20 คน 
    บุคคลผูทําคุณประโยชน  20  คน 
   2.2 โรงเรียนสาธิต (มอดินแดง) รับจํานวน   20 คน 
    กลุมทั่วไป   12 คน 
    บุคคลผูทําคุณประโยชน    8  คน 
 ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในคราวประชุมครั้งที่ 13/2550 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 
การรับนักเรียนใหมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2551 โดยใหแกไขคําวา 
“เสริม” ใน ราง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเสริมระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ป
การศึกษา 2551 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ระดับมัธยมศึกษา เปน คําวา 
“เพิ่มเติม” แทน 
 
  4.3  การเปดหลักสูตรทางเลือก “โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน”  ของโรงเรียนสาธิต  
          มหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในปการศึกษา 2551 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ไดจัดทําโครงการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรใหมที่เนนในสาระวิชา
ภาษาตางประเทศและวิทยาศาสตร คณิตศาสตร โดยจัดทําเปนหลักสูตรทางเลือกคูขนานกับหลักสูตรปกติ 
“โครงการสงเสริมศักยภาพของนักเรียน” ดังนี้  

• หลักสูตรที่เปด 
1. ระดับประถมศึกษาปที่ 4 เปดหลักสูตรเนนทางภาษาตางประเทศ 
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 เปดหลักสูตรเนนวิชาคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ 

และคอมพิวเตอร 
  ทั้งสองระดับชั้นเปดรับนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนใหเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด
ของผูเรียนและผูปกครอง ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นกวาหลักสูตรปกติ 

• จุดเดนของหลักสูตรทางเลือก “โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน” 
1. จํานวนชั่วโมงการเรียนรูในวชิาที่เนนนั้นมากกวาตารางการเรียนปกติ 
2. ใชผูสอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

- ภาษาอังกฤษ สอนโดยเจาของภาษา 
- คณิตศาสตร สอนโดยอาจารยผูเชี่ยวชาญ 
- วิทยาศาสตร สอนโดยอาจารยผูเชี่ยวชาญ 

3. มีสื่อการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู เสริมมากขึ้น ไดแก มีหองปฏิบัติการ มีคอมพิวเตอร             
ปริ้นเตอรประจําหองเรียน เสริมจากหองเรียนคอมพิวเตอร สวนกลางของโรงเรียน 

4. มีกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทีมุงพัฒนาศักยภาพผูเรียนหลากหลาย 
• คาใชจายผูสมัครเรียนในโครงการ ตอ 1 ปการศึกษา 

ระดับ คาธรรมเนียมภาคปกติ คาธรรมเนียมโครงการ รวม 
ประถมปลาย 
(ป.4-ป.6) 

4,820.- บาท 19,000.- บาท  
(ภาคเรียนละ 8,000.- บาท) 

23,820.- บาท 

มัธยมตน 
(ม.1-ม.3) 

5,400.- บาท 20,500.- 
(ภาคเรียนละ 8,500.- บาท 

25,900.- บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

- กรณีเปดเปนหลักสูตรทางเลือก ตองสามารถอธิบายใหผูปกครองเขาใจไดอยางชัดเจนเพื่อไมให
เกิดปญหาเรื่องการเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรทางเลือก   หรือพิจารณาแยก
โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนออกจากหลักสูตรปกติ โดยอาจดําเนินการเปนวิชาเสริมที่
นักเรียนสามารถเลือกเรียนได    หรือพัฒนาเปนหลักสูตรเดียวที่มีคุณภาพ แลวจึงพิจารณาปรับ
คาใชจาย 

 
- ควรกําหนดไวในประกาศฯ ดวยวา นักเรียนสามารถเลือกกลับมาเรียนในภาคปกติได 
- ควรพิจารณาทบทวนเงื่อนไขในการรับนักเรียนเพื่อเขารวมโครงการดังกลาว 
- ควรมีการจัดทํารายงานขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและนํามาพิจารณาคิดเปนคาธรรมเนียม

การศึกษาตอไป   ซึ่งคณบดีคณะศึกษาศาสตรรับจะนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอที่ประชุมคณบดีในครั้งตอไป 

- ควรพิจารณาใชศักยภาพที่ดีของอาจารยชาวตางประเทศ มาชวยพัฒนานักเรียน ในเรื่องวิธีคิด 
ใหสามารถคิดวิเคราะห สรุปเรื่องเปน  นอกเหนือจากทักษะทางดานการใชภาษา 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน โดย
ขอใหคณะศึกษาศาสตรและโรงเรียนสาธิตฯนําโครงการดังกลาวฯ ไปพิจารณาปรับปรุงใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม โดยหารือกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ ใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับนักเรียน ผูปกครองและตอบขอปญหาไดในทุกกรณี  
โดยเฉพาะการคัดเลือกนักเรียนเขาสูโครงการฯ และใหมีการประเมินคาใชจาย เพื่อเปนฐานคิดในการ
กําหนดคาธรรมเนียมโครงการฯ ดวย  
   
            4.4  คาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  
           พุทธศักราช 2551 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีนโยบายให
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนโรงเรียนที่รองรับดานสวัสดิการแกบุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
และเพื่อเปนการเกื้อหนุนใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กกลุมดังกลาวไดอยางเหมาะสม จึงได
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษาแกบุตร-ธิดาของบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใชสิทธิ์
สวัสดิการเปนจํานวน 1,000.- บาท/คน ตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา ดังนั้น กลาวโดยสรุปในเรื่องคาธรรมเนยีม
การศึกษาแลว ในการดําเนินการกอนป พ.ศ. 2544 บุคคลภายนอกจะรับผิดชอบคาธรรมเนียมการศึกษาเทาเทียม
กับกลุมสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน แตภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2544 นั้น 
ไดมีการปรับการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนคาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ทําใหบุคคลภายนอกจายนอยกวาบุคคลผูใชสวัสดิการ ทั้งนี้เพราะในกลุมบุคคลที่ใชสิทธิ์สวัสดิการ นั้น มหาวิทยาลัย
จายเพิ่มให 1,000.- บาท/คน ดังนั้นเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบคาใชจายที่เทาเทียมกัน หรือในนัย
การลงทุนการศกึษาตอเด็ก : คน ที่เทาเทียมกนั จึงเห็นควรปรบัคาใชจายของผูที่ไมมีสิทธิ์สวัสดิการมหาวทิยาลัยขอนแกน
อีก คนละ 1,000.- บาท สวนบุคคลที่มีสิทธิ์สวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน ยังคงชําระคาธรรมเนียมตามประกาศ
เดิม  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแกไขปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 201/2550) เรือง คาธรรมเนียม
การศึกษาโรงเรียนสิตมหาวิทยาลัยขอนแกน และปรับปรุงแกไขใหม ตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง คาธรรมเนียมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหคณะพิจารณาทบทวนการจัดทํา (ราง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ใหมอีกครั้ง  โดยเฉพาะในเรื่องหลักการ  
และคาธรรมเนียมควรตองกําหนดเปนลักษณะเหมาจาย เพื่อใหผูมีสิทธิเบิกสามารถนําไปเบิกได  ท้ังน้ี
ใหหารือกับ  รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  และ ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ 
 
   4.5  ขอความรวมมือมหาวิทยาลัย/สถาบันในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
           ตอในสถาบันอุดมศึกษา 
  - เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป 
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          4.6   ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551 จากเงินทุนสํารอง (7%) 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยคณะศึกษาศาสตรมีความ
จําเปนตองตั้งงบประมาณเงินรายไดปงบประมาณ 2551 เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาจัดการเรียนการสอน
รองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยขอใชเงินทุนสํารอง (7%) จํานวน 4,394,000 บาท เพื่อซอมแซมอาคาร
คณะศึกษาศาสตร  
  ในปงบประมาณ 2551 คณะฯ ไดประมาณการเงินทุนสํารอง รวมเปนเงินทั้งส้ิน 7,578,220 บาท 
(จัดการเรยีนการสอนฯ ระดับปริญญาตรี 1,228,300 บาท จัดการเรียนการสอนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 3,165,700 บาท 
การเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ 2,845,920 บาท และการบริหารทั่วไป 274,400 บาท) ขออนุมัติใชครั้งนี้ 
จํานวน 4,394,000 บาท จะเหลือเงินทุนสํารอง 3,184,220 บาท ซึ่งจะนําเขาเปนเงินทุนสํารองสะสมของคณะ
เมื่อส้ินปงบประมาณ 2551 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2550 ใหหลักการเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณเงินรายไดระหวางปงบประมาณจากเงินสํารองตอสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีมติใหคณะ/หนวยงานจัดทํางบประมาณจากเงินสํารอง 7 %  เปนลําดับแรกและจากเงินทุน
สํารองสะสมเปนลําดับตอมา  โดยการจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากเงินสํารอง 7 % ใหจัดทํารายละเอียด
เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอนุมัติ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551 
จากเงินทุนสํารอง (7%) ของคณะศึกษาศาสตร ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  5.1   คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุญาตปดถนน (โครงการถนนศิลปะ ครั้งท่ี 5 Art lane#5) 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยคณะศิลปกรรมศาสตร กําหนดจัด
โครงการถนนศิลปะ ครั้งที่ 5 (Art lane #5) ซึ่งเปนโครงการดานศลิปวัฒนธรรม ในระหวางวันที่ 7-10 กุมภาพันธ 
2551 ณ สวนรมเกลา และบริเวณสะพานขาวถึงส่ีแยกคณะเทคโนโลยี เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดทํากิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน รวมทั้งเปนการสงเสริมใหนักศึกษาได
กลาแสดงออก ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย คณะศิลปกรรมศาสตรขอ
อนุญาตปดถนนบริเวณสะพานขาวถึงส่ีแยกคณะเทคโนโลยี ในระหวางวันที 7-10 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและอนุญาตใหปดถนนบริเวณสะพานขาวถึงสี่แยกคณะ
เทคโนโลยี ในระหวางวันท่ี 7-10 กุมภาพันธ 2551 ตามที่เสนอ 
 

 5.2  พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
  - เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป 

 
 5.3  การรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

  - เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป 
 
  5.4 หลักเกณฑและวิธีการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อสงเสริมและสนับสนุน สรางขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกคณาจารยผูที่มีผลงานดเีดนในแตละดานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อันไดแก   
ดานการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการบริการวิชาการ เปนแบบอยางที่ดี และอุทิศตนตอคณะ/
มหาวิทยาลัย และเพื่อใหการพิจารณาดังกลาวเปนไปดวยดี มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการพิจารณารางวัลเชิดชเูกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนใหแกคณาจารย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
  และขอใหคณะ/หนวยงาน พิจารณาคัดเลือกคณาจารยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดประเภท
ละ 1 คน และสงรายชื่อคณาจารยที่ไดรับการคัดเลอืกและไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว 
มาที่ฝายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการที่มหาวทิยาลัยแตงตั้งเพื่อ
กลั่นกรองและพิจารณาตอไป ทั้งนี้ จะมีการมอบรางวัลแตละประเภทใน “งานชื่นชมยินดี” ที่จะจัดข้ึนในวันที่ 4 
มีนาคม 2551  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหมีการกําหนดเกณฑการใหรางวัลแก
บุคลากรสายสนับสนุน ดานการพัฒนานักศึกษา และดานบริการวิชาการดวย  โดยแยกหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณารางวัลฯ ระหวางสายอาจารยและสายสนับสนุนออกจากกัน 
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  5.5 สรุปรายงานการวิเคราะหผลการประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน  
         มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  - เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป 
 
  5.6 สรุปขอมูลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 35  
         ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช  
  - เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
  6.1  ขอความเห็นชอบเขตพื้นท่ีจัดการศึกษาใหม (New Academic Zone) 
  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการการกําหนดเขตพื้นที่จัดการศึกษา
และบริการวิชาการและมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมนั้น เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาแบบและ
แผนผัง ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 ใหเสนอเรื่อง ผังแมบทการใชพื้นที่จัดการศึกษาใหม ตอที่
ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนที่จะมีการอนุมัติกอสรางอาคารในเขตพื้นที่ดังกลาว โดยได
เรียนเชิญ ผศ.ธนู พลวัฒน และผศ.นพดล ตั้งสกุล ผูออกแบบโครงการเปนผูนําเสนอ 
  ผศ.ธนู  พลวัฒน และ ผศ.นพดล ตั้งสกุล เสนอตอที่ประชุมวา ผูออกแบบมีแนวคิดในการ
ออกแบบและวางผังโครงการเขตพื้นที่จัดการศึกษาใหม ซึ่งประกอบดวยหนวยงานและอาคารตางๆ ไดแก ศาลา 
25 ป สถาบันลุมน้ําโขง อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สถาบันขงจื๊อ คณะนิติศาสตร วิทยาลัย
นานาชาติ หอประชุมรวม อาคารจอดรถ ดังนี้ 

 เนนการใชงานสิ่งอํานวยความสะดวกรวมกันระหวางคณะฯ และหนวยงานภายในพื้นที่ 
(Shared Facilities)  

 การสัญจรโดยใชโครงขายทางเทาเปนหลัก ลดการใชพลังงาน 
 ความเชื่อมโยงการใชงานพื้นที่ระหวางภายในกับภายนอกอาคาร  
 สงเสริมพื้นที่กิจกรรมสวนกลางและลานอเนกประสงค 
 การรักษาสภาพแวดลอมเดมิ เชน ตนไม ความลาดชันพื้นที่ 
 วางแผนรองรับการขยายตัวในอนาคต 

และมีแนวทางในการออกแบบโครงการเขตพื้นที่จัดการศึกษาใหม ดังนี้ 
 ใชลักษณะสถาปตยกรรมเขตรอน เพื่อลดการใชไฟฟาและประหยัดพลังงาน (Passive 

Design)  
– เนนการใชสวนยื่นอาคารเพือ่บังแดดและลดพื้นที่กรอบอาคารที่รับแสงแดดโดยตรง 
– การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร 
– วางแนวอาคารเนนแกนยาวแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก 
– ลดการใชวัสดเุปลือกอาคารที่ใชแผงกระจกขนาดใหญ 
– ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติและเนนใชพื้นที่สวนเปลี่ยนกิจกรรม (Semi-outdoor 

space)  
– มีความกลมกลืนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งรูปแบบ การใชวัสดุและสีภายนอก

อาคาร เพื่อสรางอัตลักษณสําหรับสวนการศึกษาของสถาบนัการศึกษาชั้นนํา 
 ใตถุนโลง โปรง เชื้อเชิญและเชื่อมโยงกิจกรรม 
 ความเชื่อมโยงการใชงานพื้นที่ระหวางภายในกับภายนอกอาคาร และอาคารขางเคียง 
 กลมกลืนกับสภาพแวดลอมเดิมที่เปนธรรมชาติ ไมใชโลหะมันวาว และใชสีสดและฉูดฉาด
จนเกินไป 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการนี้ ดังนี้ 
1. การสงเสริมใหใชพื้นที่รวมกัน ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการแกไขปญหาสภาพแวดลอม และ

แกไขการจราจร 
2. เปนโครงการกอสรางอาคารเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร รวมทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาดวย  
3. งบประมาณการลงทุน ประมาณ 800 ลานบาท และตองลําดับวาจะลงทุนในสวนใด อยางไร 

นอกจากนี้อาจมีเงินสนับสนุนจากคณะ/หนวยงาน ที่มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกลาว 
4. ตองมีการเตรยีมความขยายในดานสาธารณูปโภค (Infrastructure)  เชน ไฟฟา ประปา 

ระบบน้ําเสีย และระบบการจราจร สําหรบัเขตพื้นที่จัดการศึกษาใหม 
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5. การออกแบบม ี2 สวน คือ 
1) โครงสราง  
2) การจดัการพื้นที่และอาคาร เปนการจดัการโดยรวม ในสวนการบริหารจดัการจะมีการจัด

พื้นที่ไวจํานวนหนึ่ง 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรนําศิลปวฒันธรรมอีสานประยุกต มาใชในการออกแบบอาคารสถานที่ในพื้นที่จัดการศึกษาใหม 
เพื่อใหมีความเปนเอกลักษณ 

2. ควรมีการระดมทุนจากคณะ/หนวยงานที่เขามาใชประโยชนในเขตพื้นที่จัดการศึกษาใหม  และ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มในสวนของงบลงทุน 

3. ควรมีการจดัระบบสาธารณูปโภคที่ขยายเขามายังเขตพื้นที่จัดการศกึษาใหมใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย   รวมทั้งการเดินสายไฟตามอาคาร 

4. ควรมีการสรางหลังคาทางเดิน (Cover way) บริเวณทางเดินระหวางอาคารในเขตพื้นที่ฯ  
5. เนื่องจากอาคาร 25 ป เปนอาคารที่มีความเปนเอกลักษณของไทยดีอยูแลว แตในแผนผังพื้นที่การ

จัดการศึกษาใหม มีอาคาร Auditorium  ตั้งอยูดานหนาอาคาร 25 ป อาจทําใหบดบังภูมิทัศน
อาคาร 25 ป  จึงอาจพิจารณาปรับพื้นที่ตั้งของอาคารขงจื้อกับ อาคาร Auditorium 

6. อาคารวิทยาลยัการปกครองทองถิ่น ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอาคาร 5.40 ไร  และไดจัดทําแผนผังกอสรางไว
แลว อาจมีการเลื่อมล้ําพื้นที่ในสวนอื่นหรือไม 

7. ควรพิจารณาเรื่องการจัดระบบจราจร และพิจารณาออกแบบการจัดการขนสงสาธารณะ เชน 
รถไฟฟา  เพื่อแกไขปญหาการเคลื่อนยายนักศึกษา 

8. ขอใหพิจารณาจัดพื้นที่จอดรถในบริเวณ อาคาร SC08  ซึ่งเปนอาคารใหมที่จะเปดใชงานในเดือน
มิถุนายน 2551  ซึ่งนักศึกษาสวนใหญยังตองใชรถจักรยานยนต 

9. เนื่องจากวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มีความจําเปนเรงดวนที่ตองมีอาคารเรียนเพื่อรองรับนักศึกษา 
จึงขอเรงการอนุมัติใหสามารถดําเนินการกอสรางไดโดยเร็ว  ซึ่งอธิการบดีขอรับไปพิจารณา 

10. ขอใหพิจารณาความเปนไปไดในการปรับผังเขตพืน้ที่การจดัการศกึษาใหม โดยมีแผนเกี่ยวกับการ
จัดทํา/กอสรางสระวายน้ํา และสนามเทนนิสทดแทน 

  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติในหลักการ ดังนี้ 
1. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการรวม  ซึง่เปนผูแทนจากคณะ/หนวยงาน  

และท่ีประชุมคณบดี  เพื่อกํากับดูแลการจัดการพื้นท่ีเขตการศึกษาใหม 
2. ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรรวมกัน โดยในอนาคตให

คณะกรรมการรวมจัดการเขตพื้นท่ีการจัดการศึกษาใหมใหเปนพื้นท่ีท่ีคณะ/หนวยงาน สามารถ
เขามาใชประโยชนรวมกันได 

3. การพัฒนาเขตพื้นท่ีจัดการศึกษาใหมีการลงทุนและพัฒนารวมกัน โดยจัดระบบ
งบประมาณกลางรวมกัน 

4. เพื่อใหการใชอาคาร 25 ป เปนไปอยางเหมาะสม จึงขอใหคณะแพทยศาสตร จัดพิธี
ศพอาจารยใหญ ท่ีอาคารแหงน้ีไดในปน้ี  แตสําหรับปตอๆไปขอใหงดเวนเพื่อใหการพัฒนาเปนไป
ตามแผนการพัฒนาพื้นท่ีในอนาคต 

 
6.2  การสัมมนาชี้แจงและการอบรมและการอภิปรายปญหาการวิเคราะหระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ใหกับสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 

  ตามที่ คณะรัฐมนตรีไดมมีติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เห็นชอบใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
ไดรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2551 นําเครื่องมือการวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ไปใชในการประเมินผลตนเอง และจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะหระดบัความสําเร็จฯ สงใหสํานักงบประมาณ เพื่อที่สํานักงานงบประมาณนําไปใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และจัดทําเปนรายงานภาพรวมเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายตอไป นั้น 
  เพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ สามารถนําเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯไปใช
ในการประเมินตนเองในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามแนวทางที่สํานัก
งบประมาณกําหนดไว สํานักงบประมาณ จงึไดจดัใหมกีารสัมมนาชี้แจงสวนราชการและรัฐวิสาหกจิฯ 2 ครั้ง ครัง้ที่ 1 
ในวันจันทรที่ 14 มกราคม 2551 ณ หอง Grand Diamond Ballroom ฮอลล 9 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ ไดรับทราบถึงแนวคิดและหลักการของเครื่องมือการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดาํเนินงานจากการใชจายงบประมาณและแนวทางการนําเครื่องมือวิเคราะหระดับ
ความสําเร็จฯ ไปใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2551 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ 
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มหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําเครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ ไปใช
ในทางปฏิบัติ ในการนี้ สํานักงบประมาณจึงขอเรียนเชิญผูบริหาร ในหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผน
กลยุทธ แผนงบประมาณ และการประเมินผล จํานวน 3 คน เขารวมสัมมนาชี้แจง ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ดังกลาว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.3  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ “การมีสวนรวมสรางสรรคประชาธิปไตยของบุคลากร
และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน” 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสนับสนุนใหดําเนินงานโครงการ “การมีสวนรวมสรางสรรค
ประชาธิปไตยของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน” โดยไดเริ่มดําเนินงาน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน -
ธันวาคม 2550 นั้น  
  บัดนี้ การดําเนินงานโครงการดังกลาวไดเสร็จเรียบรอยแลว สถาบันวิจยัและพัฒนาขอเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

6.4  สรุปกิจกรรมตาง  ๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนธันวาคม 2550 

  ในเดือนธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวชิาการและผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การพฒันานักศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและ
บุคลากร และการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม  นอกจากนี้ ยังไดรวบรวม
รายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือนธันวาคม 2550  โดยแยก
ประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 
ซึ่งมีรายละเอียดบรรจุในแผนซีดีประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.50 นาฬิกา 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)    กุลธิดา  ทวมสุข 
    (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
                                 เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
 

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
นางสาวลัลธริมา   ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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