
รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี  2/2546

เมื่อวันพุธที่  8 มกราคม  2546
ณ  หองประชุมสารสิน   ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

……………………………..……………….

ผูมาประชุม
1. รศ.สรรชัย  ธีรพงศภักดี             รองอธกิารบดีฝายบรหิาร   และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศนูยหวัใจสริิกิต์ิฯ ประธาน
2. ผศ.เกษม  นันทชัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
3. รศ.สุจิตรา   เหลืองอมรเลิศ             รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
5. ผศ.อนันต   หิรัญสาลี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
6. นายสุรเชษฐ   มั่งมีศรี รองอธิการบดีฝายสาธารณูปการ
7. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. ผศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. นายพงษศักด์ิ  บินสมประสงค รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. นายปณณวัฒน  ศักด์ิทัศนา   รองคณบดีฝายบริหาร
           แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
12. รศ.วิภาพร  วรหาญ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.ยุพา  เอ้ือวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.สุวลี  โลวิรกรณ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.สุมนต  สกลไชย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. รศ.เกรียงศักด์ิ   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
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19. นายสมโภชน  วีระกุล   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร

20. ผศ.ธนู   พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. รศ.เฉลิมศักด์ิ   พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
24. รศ.สุจินต   สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสด์ิ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
27. ผศ.พิศิษฐ   โจทยก่ิง ประธานสภาคณาจารย
28. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ และ

รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม  
1. รศ.ปริญญา   จินดาประเสริฐ  อธิการบดี
2. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1. นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษดิ์ เลขานุการวิทยาลัย

แทนผูอํ านวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2.นายอาคม  อ่ึงพวง รองผูอํ านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน

ระดับอนบุาล
3.นางพวงทอง ออนจํ ารัส รองผูอํ านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน

ระดับมธัยม

เร่ิมประชุมเวลา       10.20       นาฬิกา
เนื่องจากอธิการบดีติดราชการสํ าคัญ  จึงไดมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารทํ าหนาที่

ประธานแทน   ประธานกลาวเปดการประชุมและดํ าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจงตอที่ประชุม
1.1มอบสมุดบันทึกสํ าหรับผูบริหาร
ประธานแจงตอที่ประชุม ความวา มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าสมุดบันทึก ป 2546 ขึ้น ในโอกาสนี้

จึงขอมอบใหกับคณบดี ผูอํ านวยการ ทุกทานเพื่อใชประโยชนตอไป และมหาวิทยาลัยไดจัดทํ าเพียงพอเพื่อมอบ
ใหสํ าหรับผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชา และ หัวหนางานดวย จึงขอใหคณะ หนวยงาน ทํ าหนังสือแจงจํ านวนมา
ที่ฝายบริหารดวย

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

1.2การจัดกิจกรรมเพลงเพราะในสวนสวย
 ประธาน แจงตอที่ประชุม ความวา มหาวิทยาลัยกํ าหนดจัดกิจกรรม เพลงเพราะในสวนสวย

บรรเลงโดยวงดนตรีกองทัพอากาศ ในวันศุกรที่ 10 มกราคม 2546 เวลา 17.00 น. เปนตนไป ณ ระเบียง
ทิศตะวันออก อาคารศูนยอาหารและบริการ

จึงนํ าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญรวมกิจกรรม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3โครงการออกแบบเอกลักษณ มข.
ประธาน แจงตอที่ประชุม ความวา คณะกรรมการชุด “โครงการเอกลักษณ มข.” กํ าหนดจัด

นิทรรศการการออกแบบสื่อเอกลักษณมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 13-24 มกราคม 2546 ณ ศูนยอาหาร
และบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน

จึงนํ าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญรวมกิจกรรม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4เร่ืองแจงเพ่ือทราบจากคณะ หนวยงานตางๆ
ดวยมีหลายคณะ หนวยงาน มีกิจกรรม และ เรื่องที่จะแจงตอที่ประชุมเพื่อทราบ  และเรียนเชิญ

รวมกิจกรรม ประธานจึงใหคณบดี ผูอํ านวยการ คณะ หนวยงานตางๆ แจงตอที่ประชุม ดังนี้
1.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจงตอที่ประชุม ความวา บัณฑิตวิทยาลัยกํ าหนดจัดกิจกรรมเสนอ

ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวนัที่ 10 มกราคม 2546 ณ อาคารเพียรวิจิตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีวิทยานิพนธจํ านวนกวา 100 เรื่องที่นํ าเสนอในครั้งนี้  และไดรับเกียรติจาก รศ.สุมนต
สกลไชย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร บรรยายพิเศษในหัวขอ “ บัณฑิตศึกษากับการวิจัย”
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2.รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา แจงตอที่ประชุม ความวา กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย ปนี้
กํ าหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ 11-18 มกราคม 2546 โดยมหาวิทยาลัยศรีประทุม เปนเจาภาพ   มหาวิทยาลัย
ขอนแกน  สงนักกีฬาเขารวมหลายรายการ และ คาดวาจะไดรับเหรียญทองจากกีฬามวย ซึ่งมหาวิทยาลัย
ขอนแกน  เปนเจาของเหรียญทองมาโดยตลอด

3.รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล แจงตอที่ประชุม ความวา ขอเรียนเชิญรวมการสัมมนา
“เปดโลก KKU  ClassNet : หองเรียนเครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน” ซึ่งเปนระบบการจัดการเรียนการสอนบน
เครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย โดย ดร.สันติ  วิจักขณาลัญฉ ในวันที่ 16 มกราคม 2546 เวลา 08.00-
16.00 น. ณ  หองประชุม 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4.รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล แจงตอที่ประชุม ความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ
ทบวงมหาวิทยาลัย, British Counci และรัฐบาลออสเตรเลีย กํ าหนดจัด International Conference ในหัวขอ
เรื่อง  “ Best Practice University  Management ” ณ  โรงแรมโซฟเทล จ.ขอนแกน  ระหวางวันที่ 23-24
มกราคม 2546 นี้ โดยมีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาเปนวิทยากร และมีกรณีศึกษาดานการวางแผน
เชิงกลยุทธ  คาลงทะเบียน 2,000 บาท

5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร แจงตอที่ประชุม ความวา กํ าหนดจัดงานวันเกษตรอีสาน ประจํ าป
2546 นี้ ระหวางวันที่ 24-31 มกราคม 2546 โดยไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มาเปนประธานในพิธี
เปดงานดังกลาว และในงานนี้จะมีเกษตรกรมารวมงานประมาณ 2-3 พันคน จึงขออภัยมาลวงหนาหากการ
คมนาคมไมสะดวกในชวงวันดังกลาว

6.รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาแจงตอที่ประชุม ความวา สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
ขอนแกน กํ าหนดจัดกิจกรรมแรลลี่ เสนทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-ขอนแกน ในวันที่ 25 มกราคม 2546 นี้

7.รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ แจงตอที่ประชุม ความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
รวมกับ สํ านักงานสภาวิจัยแหงชาติ และหนวยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายหนวยงาน กํ าหนดจัดงาน
“ วันนักประดิษฐ ประจํ าป 2546 ครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “ ขึ้น ในระหวางวันที่ 24-26 มกราคม 2546
ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก  ซึ่งจะมีการแสดงผลงานและนิทรรศการจํ านวนประมาณ 100       
กวาหนวย และ มหาวิทยาลัยไดพื้นที่จัดแสดงจํ านวน 32 หนวย ซึ่งจะไดมีหนังสือแจงรายละเอียดไปยังคณะ
หนวยงานตางๆ เพื่อรวมนํ าเสนอผลงานตอไป

8.ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ แจงตอที่ประชุม ความวา สํ านักวิทยบริการ กํ าหนดจัดงาน
นิทรรศการหนังสือ ประจํ าป 2546 ขึ้น ในระหวางวันที่ 30 มกราคม-5 กุมภาพันธ 2546 ณ บริเวณชั้น 2
ศูนยอาหารและบริการ



รายงานการประชุมคณบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  2/2546  ณ   วันที่  8 มกราคม  2546

- 5 -

9.รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอที่ประชุม ความวา มหาวิทยาลัยกํ าหนดจัดงาน
วันตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ขึ้น ในระหวางวันที่ 30-31 มกราคม 2546 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก

10.รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจงตอที่ประชุม ความวา สถาบัน
วิจัยและพัฒนา รวมกับ สวทช. และองคกรเครือขายทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กํ าหนดจดัการประชุม
วิชาการ “เทคโนโลยีเพื่อชนบท” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 นี้

11.ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร แจงตอที่ประชุม ความวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเพิ่มชองทาง
ติดตอเครือขายสงออกจํ านวน  5.6 Mb/second ซึ่งเพิ่มจากเดิมมีจํ านวน 2.0 Mb/second และเพิ่มที่เครือขาย
CS จํ านวน 2 Mb/second รวมเปนทั้งหมด 7.6 Mb/second  ซึ่งจะทํ าใหการติดตอเครือขายไดมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น

12.รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ แจงตอที่ประชุม ความวา ขอใหคณะ หนวยงาน
ตางๆ ที่ยังไมไดลงทะเบียนแจง server กับศูนยคอมพิวเตอร นั้น ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของประสานกันทางเจาหนา
ที่ของศูนยคอมพิวเตอรโดยดวน และในกรณีเครือขายของคณะแพทยศาสตร นั้น ฝายวางแผนและสารสนเทศได
แจงใหติดตอกับศูนยคอมพิวเตอรโดยตรงแลว

จึงนํ าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ

ระเบยีบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชมุคณบด ี คร้ังท่ี  1/2546 เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี 2 มกราคม 2546
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุคณบดี  ครัง้ที ่ 1/2546  เมือ่วันพฤหสับดีที ่2 มกราคม 2546

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังกอน -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอใหม 
4.1เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1การเปลี่ยนชื่อภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร
ประธานใหคณบดีคณะเภสัชศาสตร  เสนอตอที่ประชุม  ความวา ดวยคณะเภสัชศาสตร

มีความประสงคขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน เปน ภาควิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
โดยมีเหตุผลความจํ าเปนที่เหมาะสม และผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะ
เภสัชศาสตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2544 เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2544



รายงานการประชุมคณบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที่  2/2546  ณ   วันที่  8 มกราคม  2546

- 6 -

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยขอใหคณะ

เสนอเอกสารโครงสรางการบริหารงานภายในของคณะมาประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ดวย และประธานสภาคณาจารยใหขอคดิเห็น เสนอแนะวา  คณะฯ ควรจะพจิารณาใหความส ําคญักบั
การฝกภาคสนามรวมของนกัศกึษาดวย เน่ืองจากขณะนีค้ณะไมไดนํ านักศกึษารวมกจิกรรมดงักลาวแลว
ถึงแมวาขอผกูพันทีใ่หเภสัชศาสตรบณัฑิตเขาปฏิบตังิานในหนวยงานภาครฐัจะสิน้สดุลง แตกจิกรรมดงักลาว
จะเปนประโยชนอยางย่ิงสํ าหรับนักศึกษาในการทํ างานเปนทีมรวมกับบุคลากรทางการแพทยตอไป           
ในอนาคต

4.1.2 ราง ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เร่ืองการก ําหนดอตัราคาธรรมเนียมหอพกันกัศกึษา
        ท่ีอยูในความดแูลของกองกจิการนกัศกึษา
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เสนอตอที่ประชุม ความวา  เพื่อใหการบริหาร

จัดการหอพักนักศึกษาที่อยูในความดูแลของกองกิจการนักศึกษา ดํ าเนินไปอยางเหมาะสมกับสภาวะการณใน
ปจจุบัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่อยูในความดูแลของกองกิจการนักศึกษาใหม
ดังนี้

1. คาธรรมเนียมการเขาพัก (รวมคาหองพัก คานํ้ า และคาไฟฟา)
1.1 ภาคการศึกษาปกติ
หอพักที่ 1-20 คนละ 1,000 บาท ตอภาคการศึกษา
หอพักที่ 21-25 คนละ 1,400 บาท ตอภาคการศึกษา
หอพักที่ 26-27 คนละ 1,600 บาท ตอภาคการศึกษา
1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอน
หอพักที่ 1-20 คนละ 500 บาท
หอพักที่ 21-25 คนละ 700 บาท
หอพักที่ 26-27 คนละ 800 บาท

2. คาประกัน
2.1 คาประกันของเสียหาย คนละ  200  บาท
2.2 คาประกันกุญแจ คนละ  100  บาท

ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชต้ังแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป และใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ฉบับที่ 133/2545 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2545
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จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และใหฝายกิจการนักศึกษาวิเคราะห

คาใชจายที่สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงคาใชจายตอคน ตอหอง และตอเดือนที่มหาวิทยาลัยจะตอง
จายเพ่ิมเติมเพ่ือไมใหมีผลกระทบตอคาใชจายของนักศึกษามากเกินไป และมีขอมูลการนํ าเงินที่
เรียกเก็บเพ่ิมขึ้นมาใชในการปรับปรุง ซอมแซม และเพิ่มสิ่งอํ านวยความสะดวกแกหอพักนกัศึกษา
อยางไร

4.1.3 คณะศึกษาศาสตร เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา
- การเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขอปรับอัตราคา

ธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
-  การเก็บคาธรรมเนียมพิเศษฯ ระดับขั้นพ้ืนฐาน
-  การขอปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ ระดับอนุบาล

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง การรับสมัครนักเรียนอนุบาลปท่ี 1 ปการ
ศึกษา 2546

- ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหคณบดีคณะศึกษาศาสตร และรองผูอํ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

ระดับอนุบาล และรองผูอํ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับมัธยมศึกษา เสนอตอที่ประชุม
ความวา  ดวยคณะศึกษาศาสตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 1/2546
เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2546 ไดเห็นชอบใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ดํ าเนินการเกี่ยวกับการเก็บคา
ธรรมเนยีมพเิศษเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา การปรบัอัตราคาธรรมเนยีมการศกึษา, การรบัสมคัรนกัเรยีนอนบุาล
ปที ่1 ปการศึกษา 2546 และ ระเบียบฯ วาดวยโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน ซึง่มรีายละเอยีด ดังนี้

การเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ระดับขั้นพื้นฐาน)
เรื่องโดยสรุป
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2541 ซึ่งรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ

คาใชจายรายหัวใหแกนักเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานและหามมิใหโรงเรียนเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาใดๆ  
จากนักเรียนในสวนที่รัฐไดจัดสรรใหแลว ยกเวนคาใชจายอ่ืนใดที่ไมเกี่ยวของกับคาบํ ารุงการศึกษา จากเหตุผล
ขางตนเปนผลใหประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 765/2540 เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงตองถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ าเปน
ตองออกประกาศฉบับใหมที่สอดคลองกับ พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2542 และใหเปนไปตามประกาศของกระทรวง
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ศึกษาธิการ โดยใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เพื่อใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถเก็บคาใชจาย
จากนักเรียนไดในสวนอ่ืนที่มิใชคาบํ ารุงการศึกษา ซึ่งมีความจํ าเปนตอการดํ าเนินการของโรงเรียน มิฉะนั้น
โรงเรียนจะไมสามารถดํ าเนินการไดอีกตอไป เพราะคาใชจายที่รัฐจัดสรรใหนั้น นอยกวางบประมาณคาใชจายที่
จํ าเปนของโรงเรียน จึงเสนอขอมูลแสดงสวนตางของคาใชจายกอนและหลังจากที่รัฐจัดสรรคาใชจายรายหัวให
เปรียบเทียบคาธรรมเนียมที่ตองเก็บเพิ่มหลังจากที่รัฐจัดสรรคาใชจายรายหัวใหแลวเพื่อชดเชยประมาณการราย
รับที่ขาดหายไปเมื่อเทียบกับการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเดิม โดยนํ าเสนอทางเลือก 3 ทางเลือก ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวาโรงเรียนสาธิตฯ มีหลักการและเหตุผลที่จํ าเปน ท่ีจะตอง

เก็บคาธรรมเนียมพิเศษ แตกอนที่จะนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ตองมีขอมูลท่ีชัดเจน
และละเอียดรอบคอบ เน่ืองจากมีผลกระทบกับผูปกครองโดยตรง และตอภาพรวมของมหาวิทยาลัย
จึงขอใหคณะฯ พิจารณาจัดประชุมรับฟงขอคิดเห็นเสนอแนะจากสมาคมผูปกครองฯ สภาขาราชการ
และลูกจาง สภาคณาจารย และประชาชนทั่วไป เพ่ือหาขอสรุป และแนวทางที่เหมาะสม แลวจึงนํ า
เสนอที่ประชุมคณบดีในการประชุมคราวตอไป ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณบดีมีขอสังเกต และขอคิดเห็น
เสนอแนะในเบื้องตน ดังน้ี

- การเรียกเกบ็คาธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากคาบํ ารุงการศึกษาที่รัฐจัดสรรใหแลวน้ี 
เปนความจ ําเปนของการพฒันาการเรยีนการสอนของโรงเรยีนสาธติฯ แตตองท ํา
ความเขาใจกบัผูมสีวนรวมทกุฝายใหชดัเจน และควรพจิารณาความชวยเหลอืสมทบ
จากแหลงตางๆ ดวย

- คณะฯ ควรมีขอมูลตางๆ เหลาน้ีประกอบการพิจารณา
- ขอมูลจํ านวนนักเรียนที่รับเขาจากสวัสดิการบุคลากรในมหาวิทยาลัย
- งบประมาณรายจายที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนตอป
- บุคลากรอัตราจาง ท่ีคณะฯ จะตองจายเพ่ิม

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนอนุบาลปที่ 1 ปการศึกษา 2546
-เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวตอไป

- ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
-เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวตอไป
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4.1.4 ขอเสนอชื่อกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอที่ประชุม ความวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2536 ขอ 5.1 กํ าหนดวา “ ประธานกรรมการและกรรมการจํ านวน
หนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง โดยคํ าแนะนํ าของอธิการบดี” และตามคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ 18/2545 ลงวันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.2545 ไดแตงต้ัง นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกํ าจร เปนประธานกรรมการสง
เสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น  อธิการบดีไดหารือรวมกับประธานกรรมการสงเสริมฯ แลว จึงใครขอ
เสนอรายชื่อบุคคลตอไปนี้ เปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

       ชื่อ-สกุล จังหวัด
1. นายพีระพล  พัฒนพีระเดช ขอนแกน
2. นายประยูร  อังสนันท ขอนแกน
3. นายแพทยเรืองศิลป  เถื่อนนาดี ขอนแกน
4. นายสมิง  ย้ิมศิริ ขอนแกน
5. นายเฉลิมชัย  วงศนาคเพ็ชร ขอนแกน
6. นางปณชนิต  พัฒนดํ ารงจิตร ขอนแกน
7. รศ.อํ านวย   คํ าต้ือ ขอนแกน
8. ผศ.อนันต  หิรัญสาลี ขอนแกน
9. แพทยหญิงนันทิยา   เฑียรไพฑรูย นครราชสีมา
10. นายอภิชาติ  ประธงพงศพันธ นครราชสีมา
11. นายวิฑูรย  สุริยะวนากุล รอยเอ็ด
12. นายธาดา  ลิมปสานนท ศรีสะเกษ
13. นางพรนิภา  ไตรบุตร สกลนคร
14. นายชัยชาญ  วรนิทัศน สุรินทร
15. นายศักด์ิชัย  หลูอารียสุวรรณ มหาสารคาม
16. นายแพทยสมชาย  เทวาลา มหาสารคาม
17. นายจีระ  ไตรถวิล สระบุรี
18. นายวรายุกต  เจียรพันธุ บุรีรัมย
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19. นายพิศาล  เชยกํ าแหง หนองบัวลํ าภู
20. นายแพทยคํ ารณ  ไชยศิริ หนองคาย
21. นางขัตติยา  ไชยเอีย อุดรธานี
22. นายนภดล  โฆษิตพิพัฒน อุดรธานี
23. นายวัลลภ  บุณพิพัฒน นครพนม
24. นายปรามูลวิทย   วิทยาภัทร เลย
25. นายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ เลย
26. นายอดุลย  นิลเปรม อุบลราชธานี
27. นายประวิทย   อนันตวราศิลป กรุงเทพมหานคร
28. นางสาวจนิตนา  เครือพิมพ กรุงเทพมหานคร
จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.2 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
4.2.1 โปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (เพ่ิมเติม)
ประธานแจงตอที่ประชุม ความวา ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง นายวิจารณ

ไชยนันทน ใหดํ ารงตํ าแหนง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพิ่มเติม
อีก  1  ราย  ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 2 ธันวาคม 2545

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

4.2.2รายงานผลการดํ าเนินงาน ประจํ าปงบประมาณ 2545 และ รายงานของผูสอบ
บัญชี ของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประธานเสนอตอทีป่ระชมุ ความวา ดวยสถานจดัการและอนรัุกษพลงังาน คณะวศิวกรรมศาสตร
ไดจัดทํ ารายงานผลการดํ าเนินงาน ประจํ าปงบประมาณ 2545 และรายงานการตรวจสอบบัญชีของสถานฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดํ าเนินงานขององคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัย  ไดใหความเห็นชอบ
แลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
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4.2.3 บทสรุปจากหนงัสือ As the Future Catches  You : How  Genomics &
         Other  Forces  are  Changing Your  Life, Work , Health & Wealth  By  Juan  Enriquez
ประธานแจงตอที่ประชุม ความวา  ดวยฝายวางแผนและสารสนเทศ ไดรับเอกสารเรื่อง As the

Future Catches  You : How  Genomics & Other  Forces  are  Changing Your  Life, Work , Health & Wealth  By  Juan
Enriquez  จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย นายแพทย เกษม  วัฒนชยั  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคุณวฒุ ิ ซึง่จะเปนประโยชนตอ
การบรหิารมหาวทิยาลยัในอนาคต

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

5. เร่ืองอื่นๆ   -  ไมมี-

เลิกประชุมเวลา    12.10    นาฬิกา

                                                                 (ผูชวยศาสตราจารยบุญสง   วัฒนกิจ)
                              รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ

                            เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสด์ิ
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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