
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 4/2561  

วันพุธที ่4 เมษายน 2561  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
       ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
       1. แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและให้การต้อนรับ นายพงศ์จรัส รวยร่่า ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่ งตั้ งให้ด่ารงต่ าแหน่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ และได้ เข้ า ร่ วมการประชุม                        
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นครั้งแรก 
        2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายท่านมีภารกิจส่าคัญจึงได้ขอลาประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้   
อนึ่ง ส่าหรับอธิการบดีนั้น ได้มีภารกิจเข้าเฝ้าขอประทานถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด ่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ พระราชวังดุสิต  
        3. เนื่องด้วยวันที่ 4 เมษายน 2561 เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ     
11 ปี ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารและขอโอกาสรดน้่าขอพรตามประเพณีสงกรานต์       
ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  
      จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   เลขานุการได้แจ้ งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่นายชู เกียรติ  รัตนชัยชาญ กรรมการ                  

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ถึงแก่อนิจกรรมและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 
4 ตุลาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพงศ์จรัส รวยร่่า ให้ด่ารง
ต่าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต่าแหน่งที่ว่างลงนั้น บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ด่ารงต่าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฎตามประกาศส่านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 49 ง วันที่ 6 มีนาคม 2561                  
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
          จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

     มติ ที่ประชุมรับทราบ 

2.2 เปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนพฤษภาคม 2561 
          เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม 
ครั้ งที่  3/2561 เมื่ อวันที่  7 มีนาคม 2561 ฝ่ ายเลขานุการได้แจ้ งการเปลี่ ยนแปลงก่ าหนดการประชุม                                 
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ่าปี พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง) ไปแล้วนั้น เนื่องด้วยประธานมีภารกิจส่าคัญและไม่อาจ
เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการประชุม             
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

สภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งการ เปลี่ยนแปลงก่าหนดการประชุม                      
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1. การประชุมฯ ครั้งที่ 5/2561 ก่าหนดการเดิม “วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์” 
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น “วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

2. การประชุมฯ ครั้งที่ 6/2561 ก่าหนดการเดิม “วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์” ขอเปลี่ยนแปลงเป็น “วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์” 

     และนอกจากเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ยังคงเป็นไปตามวัน เวลา และสถานที่ตามก่าหนดปฏิทิน   
การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ่าปี พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง) ดังเดิม 

     ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
          จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

     มติ ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 สรุปผลการด าเนินโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรฯ 
            เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด่าเนินการจัดการโครงการประชุม
สภามหาวิทยาลัยสัญจรและการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Southwest University ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้เสร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ 
ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานสรุปผลการด่าเนินการโครงการฯ ดังนี้  
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 43 คน ประกอบด้วย  

1) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 26 คน 
2) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 8 คน 
3) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 9 คน  

2.  วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  : 

2.1) เพ่ือประชุม ปรึกษาหารือ ประสานความร่วมมือร่วมกันของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
2.2) เพ่ือเจรจากระชับความร่วมมือทางวิชาการกับ Southwest University และหาแนวทางความร่วมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเชิงรุกและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในระยะยาว 
3.  กิจกรรมและสถานที่ส าคัญที่เดินทางไปศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม : 

3.1) ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
    3.2) การรับฟังการบรรยายพิเศษ ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 
         3.2.1 เรื่อง  “The Transformation of China : From the Last Qing Emperor to the  Supreme    
                 President Xi” โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
        3.2.2 เรื่อง “Great Leap forward People’s commune Culture Revolution Paramount Leader  
                เหมาเจ๋อตุง เติ้งเสี่ยวผิง สีจิ้นผิง” โดย ศ.ศุภชยั ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด 
                เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

 3.3) การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ (Southwest University : SWU) และร่วม
ในพิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ 12 ปีแห่งความร่วมมือระหว่าง KKU-SWU ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561  

3.4) การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Three Gorges Museum, National History Museum, Dazu Rock Carvings,   
Southwest University และห้องสมุดที่ทันสมัยครบวงจร  
4.  ผลการด าเนินโครงการฯ 

 การด่าเนินการโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Southwest 
University บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ตั้งไว้ โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่      
7 มีนาคม 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ส่วนงานเสนอมาได้อย่างครบถ้วน 
พร้อมทั้งการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ (Southwest University) และการร่วมในพิธีเปิด
นิทรรศการครบรอบ 12 ปีแห่งความร่วมมือระหว่าง KKU-SWU เป็นไปด้วยความราบรื่น โดยทั้งสองสถาบันได้
กระชับความสัมพันธ์และพร้อมขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป  

          ดังรายละเอียดเพ่ิมเติมตามรายงานสรุปการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่แนบมาพร้อมนี้ 
      จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
           ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้แก้ไข ดังนี้ 

1. รายงานฯ ลับ ระเบียบวาระที่ 6.2 ข้อ 2 (3) ใหต้ัดค าว่า “พนักงานหน่วยงานในก ากับ” ออก  
หลังจากการแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ

รายงานฯ ลับดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
       4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการ  
ใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ 
 4.2 งบการเงินแยกตามส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานงบการเงินแยกตามส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560 ตามเสนอ  

                   4.3 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  4.3.1 แนวทางการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
            มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินหารือแนวทางการก าหนด
ขอบเขตของงาน (Term of Reference) ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง และเม่ือด าเนินการ
แล้วเสร็จขอให้น าเสนอข้อก าหนดดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาในโอกาสต่อไป 
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 4.3.2 จ้างปรับปรุง ระยะที่ 2 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการจัดจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 จากบริษัท วรนิทัศน์ จ ากัด ในวงเงิน
ค่าจ้างทั้งสิ้นจ านวน 136,850,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านแปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ตามเสนอ  

 4.3.3 ขออนุมัติปรับปรุงเพิ่มเติม ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติโครงการจัดหาและติดตั้งระบบ แสง สี เสียง และ
โครงการปรับปรุงห้องประทับรับรอง จ านวนงบประมาณรวม 25 ล้านบาท ส าหรับโครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าผิวดินและภูมิทัศน์ ให้ยกไปพิจารณาในโอกาสต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                       5.1 การแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับปีงบประมาณ 2561 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักการให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับปีงบประมาณ 2561 ตามเสนอ และมอบหมายให้           
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 5.2  แนวทางการก าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและก าหนด     
แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี 
            ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานอธิการบดี ดังนี้  

1. นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 
4. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 
5. นายสุรพล เพชรวรา 
6. นายอ านาจ พรหมสูตร 

 และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
สื่อสารองค์กร เป็นเลขานุการในคณะท างานฯ ดังกล่าว  
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    5.3 การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาผู้ สมควรได้ รั บปริญญากิตติ มศั กดิ์ และ                 
รางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2561 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมเป็นประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับฯ และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. นายเตช บุนนาค          เป็นประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์     เป็นกรรมการ 
3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์      เป็นกรรมการ 
4.   อธิการบดี            เป็นกรรมการ 
5.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์       เป็นกรรมการ 
6.   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      เป็นกรรมการ 
7.   คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   เป็นกรรมการ 
8.   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
9.   นางอริสา สอนสุภี         เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

      5.4 ขออนุมัติหลักการเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกี่ยวกับต าแหน่งผู้บริหารในระดับส่วนงานต่างๆ  
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักการเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับต าแหน่งผู้บริหารในระดับส่วนงานต่างๆ ตามที่เสนอ 
 
 5.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

มติ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 
2561 เป็นต้นไป 

  5.6 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินการสรรหาคณบดี     
คณะนิติศาสตร์ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตามเสนอ 

      5.7 ขอความเห็นชอบการรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีอ่ืนๆ 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ เห็นชอบหลักการในการรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีอ่ืนๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเสนอ โดยขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์รับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

      5.8 รายงานกรณีการลงโทษไล่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ  
            - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน – 
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      5.9 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
        ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)  
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

       5.10 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                               5.10.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย กองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ตามเสนอ 

     5.11 ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 5.11.1 หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกคู่ 
      อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 5.11.2 หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ 
                                        พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5.11.3 หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม 
 5.11.4  หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ 

       5.12 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์      
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  

       6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 55 คน ตามการเสนอ

ของมหาวิทยาลัย 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
      (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

      6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ประชมุมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
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1. หลักสูตรล าดับที่ 1.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในโครงสร้าง
หลักสูตรให้ตัดแบบ 2.2 ออก หลังจากด าเนินการแล้ว จึงอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 10 
หลักสูตร ตามเสนอ  

2. อนุมัติปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ 
3. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 25 หลักสูตร ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
        7.1 แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก   
      มติ ที่ประชุมรับทราบ 

7.2  การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานภายในส่วนงานของส านักงานอธิการบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
      มติ ที่ประชุมรับทราบ 

      7.3 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       มติ ที่ประชุมรับทราบ 

       7.4 ผลการพิจารณาการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี (กลุ่มเดิม) 
       มติ ที่ประชุมรับทราบ 

       7.5 ผลการพิจารณาการจ่ายเงินที่หักเงิน 0.2 เท่า (ร้อยละ 20) ของเงินเดือนคืนแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ 
      มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                        7.6 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย                
สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมีนาคม 2561   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

       7.7 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

        7.8 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
           8.1 หนังสือเส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของ
สังคมไทยอย่างย่ังยืน 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

8.2 การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

  8.3 ผลการศึกษาตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ระยะน าร่อง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และมหาวิทยาลัยจะให้สถาบันที่ปรึกษาฯ ด าเนินการต่อไปในเร็วๆ นี้ 
 
 
 

---------------------------------------- 


