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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  1 

1.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555  3 

  กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า  ส่านักทะเบียนฯ ขอ รายงานผลการใช้จ่าย4 

งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 ดังนี ้5 

 6 

งบบุคลากร ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
1. งบบุคลากร 2,466,072.00 2,172,990.70 88.12 
2. งบด่าเนินงาน 6,267,928.00 2,109,952.03 33.66 
3. งบเงินอุดหนุนทั่วไป  
(เงินผลประโยชน์ของส่านักฯ) 25,250,000.00 20,813,682.30 82.43 
4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป  
(เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย) 15,000,000.00 3,960,257.51 26.40 
5. งบเงินอุดหนุนทั่วไป  
(รับโอนจากภายนอก) 34,838,230.00 25,950,768.38 74.49 
6. งบรายจ่ายอื่นๆ 306,343.00 306,343.00 100.00 

รวมทั้งสิ้น 84,128,573.00 55,313,993.92 65.75 
 7 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

  10 

1.2 โครงการแนะแนวสัญจร ประจ าปี 2555 11 

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า  ส่านักทะเบียนฯ ก่าหนดจัดโครงการแนะแนว12 

สัญจร ประจ่าปี  พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -  9 สิงหาคม 2555 นั้น เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ13 

นักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ่านวน 20 จังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยมและ14 

อาจารย์แนะแนวไม่น้อยกว่า 30,000 คน   15 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 16 

 ที่ประชุมรับทราบ    17 

 18 

 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 960/2555) เรื่อง ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีพ้น19 

สภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากตกออก ปีการศึกษา 2555 20 

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยปรากฏว่าในการวัดผลการศึกษา ประจ่าปี21 

การศึกษา 2554 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีตกออก ด้วยเหตุที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 เมื่อได้22 

ลงทะเบียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30 ถึง 59 หน่วยกิต หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 เมื่อได้23 

ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตข้ึนไป เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ24 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ .ศ. 2542 ข้อ 28 และข้อ 37.3 และระเบียบ25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ .ศ. 2548 ข้อ 28 และข้อ 38.3 จึงให้นักศึกษาท่ีมีรายชื่อ26 
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แนบท้ายประกาศฉบับนี้ จ่านวน 325 ราย พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด           1 

ดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระท่ี 1.3 2 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 3 

 ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

 1.4 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 6 

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ส่านักทะเบียนฯ 7 

เร่งรัดการจัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับคณะ /หน่วยงาน นั้น ส่านักฯ ได้ ด่าเนินการจัดสรรเงิน8 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ่าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี จ่านวน 372,359,980 บาท 9 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ่านวน 145,000 บาท ระดับปริญญาโท จ่านวน 98,670,250 บาท ระดับ10 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ่านวน 2,150,000 บาท และระดับปริญญาเอก จ่านวน 39,861,250 บาท รวมทั้งสิ้น 11 

513,186,480 บาท  และไดส้่งข้อมูลใหก้องคลังเพ่ือด่าเนินการจัดสรรต่อไปแล้ว  12 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 13 

 ที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ  ครั้งท่ี  1/2555 เมื่อวันพุธที่  16  16 

พฤษภาคม 2555 17 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 โดยมี 18 

การแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 19 

- หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 9 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ่าภาค 2 แก้ไขเป็น เงินค่าธรรมเนียม20 

การศึกษา ประจ่าภาคปลาย 21 

 22 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่มี) 23 

 24 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 25 

 4.1 การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 26 

  กรรมการและเลขานุการ ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์  แก้วค่าแสน ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งต่อที่27 

ประชุมความว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ ให้คณะ /หน่วยงาน ด่าเนินการจัดท่า งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปี28 

งบประมาณ พ .ศ. 2556 นั้น ส่านักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดท่าประมาณการรายรับ- รายรับจริงงบประมาณ29 

เงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553-2559 และสรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงิน30 

รายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 จ่านวน 43 ,500 ,000 บาท (สี่สิบสามล้าน ห้าแสน บาทถ้วน ) ดัง31 

รายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1  32 

1. เงินผลประโยชน์ของส่านักฯ 33 

งบประมาณเงินรายได้ จ านวนเงิน 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 39,990,000.00 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 43,500,000.00 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.93 
 34 
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 1 

2. เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 2 

งบประมาณเงินรายได้ จ านวนเงิน 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 15,000,000.00 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 19,500,000.00 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.77 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 3 

 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 4 

 5 

4.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555 6 

 กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า  จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร7 

ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค่า ประจ่าปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมมีมติ8 

เห็นชอบให้ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อท่าการเสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนม9 

ทองค่า ประจ่าปี 2555 โดยในส่วนของคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า10 

ด้วย การให้รางวัลพระธาตุพนมทองค่า พ .ศ.2549 ข้อ 8 ในส่วนของส่านักทะเบียนและประมวลผล (ส่านักบริหาร11 

และพัฒนาวิชาการ) ได้เสนอชื่อนางราตรี ศรีวิไล โดยผ่านความ เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่านัก ครั้งที่ 12 

2/2555 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555   ดังรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2 13 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 14 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อนางราตรี  ศรีวิไล  เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล15 

พระธาตุพนมทองค่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ่าปี 2555 (กรณีเป็นบุคคล) โดยให้ฝ่ายเลขานุการด่าเนินการ ต่อไป 16 

 17 

4.3  โครงการจัดตั้งหน่วยประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 

 กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า  ด้วย ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ19 

ร่วมกับส่านักบริหารและพัฒนาวิชาการได้เสนอโครงการขอจัดตั้งหน่วยประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 

เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลติดต่อประสานงานระหว่างสถานประกอบการ คณะฯ สาขา วิชา นักศึกษาและอาจารย์21 

นิเทศ และตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยโครงสร้างการ22 

บริหารงานอยู่ภายใต้ส่านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดังนั้น เพ่ือการด่าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ23 

เรียบร้อยบรรลุวัตถปุระสงค์และน่าส่งกองแผนงานด่าเนินการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ต่อไป ดังรายละเอียดเอกสาร24 

ประกอบวาระการประชุมที่ 4.3  25 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 26 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ใช้ชื่อตามโครงสร้างใหม่ของงานประสานงานสหกิจ27 

ศึกษาภายใต้ส่านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 28 

 29 

4.4 ตัวช้ีวัดสะท้อนอัตลักษณ์ของส านักทะเบียนและประมวลผล  30 

(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 31 

กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วย ส่านักทะเบียนฯ ได้ด่าเนินการจัดท่า 32 

ตัวชี้วัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงานเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก่าหนด จ่านวน 9 ตัวชี้วัด  33 



5 
 

  ส่านักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ก่าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงานเพิ่มเติม 1 

จ่านวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี ้2 

ตัวชี้วัดที่  9.1(3.1) : ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  3 

ตัวชี้วัดที่  9.1(3.2) : ระบบและกลไกการบริการการจัดการศึกษาด้านระบบทะเบียน 4 

ตัวชี้วัดที่  9.1(3.3) : ระบบบริการแนะแนวการศึกษา  5 

ตัวชี้วัดที่  9.1(3.4) : ระบบและกลไกการบริการการจัดการศึกษาด้านระบบการรับ 6 

    บุคคลเข้าศึกษา    7 

ตัวชี้วัดที่  9.1(3.5) : ระบบและกลไกการบริการด้านการออกเอกสารรับรองสถานภาพ 8 

        นักศึกษา    9 

ตัวชี้วัดที ่ 9.1(3.6) : ระบบและกลไกการบริการด้านทะเบียนบัณฑิตและพิธีการงาน 10 

                 พระราชทานปริญญาบัตร  11 

ตัวชี้วัดที่  9.1(3.7) : ระบบและกลไกการบริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา    12 

ตัวชี้วัดที่  9.1(3.8) : ระบบและกลไกการจัดการสภาพแวดล้อมการให้บริการการศึกษา    13 

ตัวชี้วัดที่  9.1(3.9) : ระบบและกลไกการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา    14 

ตัวชี้วัดที่  9.1(3.10) :ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 15 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ตัวชี้วัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของหน่วยงานเพียงตัวเดียวเพ่ือตอบ16 

ตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพภายในต่อไป 17 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ส่านักบริหารและพัฒนาวิชาการพิจารณาตัวชี้วัดที่18 

สะท้อนอัตลักษณ์โดยใช้ข้อความส่าคัญประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ การบริการ และความเป็นเลิศ ในการ19 

สะท้อนอัตลักษณ์ของส่านักทะเบียนฯ 20 

 21 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 22 

 23 

เลิกประชุม  เวลา 14.20  น. 24 

 25 

                           (รองศาสตราจารย์ชนะพล  ศรีฤาชา) 26 

                                                              ผู้อ่านวยการส่านักทะเบียนและประมวลผล 27 

                                                                             (ส่านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 28 

                                                                                       กรรมการและเลขานุการ 29 

(นายสุรศักดิ์  แก้วค่าแสน) 30 

                 ผู้ช่วยเลขานุการ 31 

 ผู้จดรายงานการประชุม 32 

 33 

 34 

  (นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ) 35 

                 ผู้ช่วยเลขานุการ 36 

 ผู้จดรายงานการประชุม 37 


