
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 9/2561 วันพุธที ่5 กันยายน 2561  

ณ ห้องประชุม NK2217 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ วิทยาเขตหนองคาย 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานผลการด าเนินงานของวิทยาเขตหนองคาย 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเสนอแนะขอให้วิทยาเขตหนองคายน าไปพิจารณา

ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
       2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  
       อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัมีกิจกรรมส าคัญ
ตลอดถงึมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวลัเชิดชูเกียรต ิอาทิ 

1. นายธนบูรณ์ เต็งธนาวราวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล   
รองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ WINDSOR Design Awards 2018  

2. รศ. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ ได้รับรางวัล Distinguished Alumni Award 2018 จาก 
Harvard School of Dental Medicine (HSDM) ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างผลงานทั้งด้านวิชาการและวิจัย 
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากได้มากขึ้น 

3. รศ. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561 และ ศ. ประยงค์ แสนบุราณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็น
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2561 จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

4. ผศ. เจ้าทรัพย์ บุญมาก อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิ ทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ าปี 2561 จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลึกวิทยาของวัสดุโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์และ      
สารเชิงซ้อนชนิดใหม่” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  
       Green and Smart Campus 

1. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     
เป็นองค์ปาฐก เรื่อง “การศึกษาไทยยุค 4.0” ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์   

2. กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยร่วมกับกองจัดการสาธารณูปโภคฯ จัดกิจกรรม   
รวมพลังจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
โดยตัดต้นไม้ในโครงการตัดต้นกระถิน ณ บริเวณริมรั้วติดแนวถนนกัลปพฤกษ์ 

3. มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ที่ได้รับพระราชทานประจ าป ีพ.ศ. 2560 
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4. มหาวิทยาลัยจัด “โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อระยะที่ 2” KKU SAY 
NO PLASTIC BAG เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการลดจ านวนการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซ้ือ
เฉพาะในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัย  

5. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้บรรยายพิเศษ 
เรื่อง การป้องกันการทุจริตกับบทเรียนต้านโกงในหน่วยงานภาครัฐ ในงานสัมมนา ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

Excellence Academy 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน “มหกรรมวิชาการ HUSO Big Day ครบรอบ 40 ปี” 

โดยมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เส้นทางแห่งความส าเร็จและความท้าทาย
ที่ต้องเผชิญ” 

2. นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี    
ลงแขกด านา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีรุ่นน้อง ร่วมกันปักด าปลูกข้าวในแปลงฝึกงาน โดยใช้
ต้นกล้าพันธุ์ธัญสิริน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียว และพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105  

3. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม “TEDx KhonKaenU” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Hatching the Egg” 
โดยมีนักพูด จ านวน 8 ท่าน มาแบ่งปันเรื่องราว และประสบการณ์ ซ่ึงมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

4. ส านักหอสมุดร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เปิดพ้ืนที่ KKU 
Maker Space จัด Maker Kids Maker Challenge พร้อมจัดการแข่งขัน “Genius Lego Robot Challenge” 

5.  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม Startup Thailand 24 Hours Innovation -  National 
League ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันสร้างนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  

6. คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันพัฒนา “แอปพลิเคชันคัดกรอง
ภาวะออทิซึมสเปกตรัมในเด็ก” โดยพัฒนาจากแบบประเมินอาการของเด็กเบื้องต้นจากแบบประเมินมาตรฐาน     
20 ค าถาม เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถประเมินอาการของบุตรหลานได้ด้วยตนเอง 

Culture & Care Community 
1. นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ    

ได้เดินทางไปพบปะหารือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ จังหวัดยโสธร เพ่ือจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าฯ จังหวัดยโสธร 
และแต่งตั้ง นพ.สุเมธี สาสีมา รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร (รุ่นที่ 25) ให้ด ารงต าแหน่งประธานชมรมฯ 

2. จากเหตุการณ์ เขื่อนเซเปียน-เซน้ าน้อยแตก ในแขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว 
มหาวิทยาลัยได้ขอรับบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในชื่อบัญชี  “รวมน้ าใจ มข.ช่วยน้ าท่วม” ตั้งแต่วันที่      
20 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2561 และได้รับเงินบริจาคจากพ่ีน้องชาวไทย รวมยอดเงินทั้งสิ้น 138,000 บาท 

3. มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารออมสินจัดการอบรมผู้มีรายได้น้อย เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถและมีระดับทักษะที่สูงขึ้น จนสามารถน าไปประกอบอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต 

Creative Economy & Society 
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1. ตลาด “เฮ็ด บาย แฮนด์” ภายใตโ้ครงการ  Creative Market : Kind of Isan             มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาอีสาน ซึ่งได้รับการออกแบบที่ดี    ให้
มีพ้ืนที่ในการเผยแพร่และจัดจ าหน่ายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง 

2. อธิการบดีและคณะ พบผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพ่ือติดตามความคืบหน้า          
ในการเตรียมความพร้อมในพิธีลอยอังคารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ที่ประชุมแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยโดยเฉพาะปัญหาการลักขโมยต่างๆ   
ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยยังไม่รัดกุมเพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อความเชื่อใจของผู้ปกครองที่ต้องฝากลูกหลานไว้กับมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยดูแลโดยเฉพาะ
จุดเสี่ยงต่างๆ ควรติดตั้งไฟส่องสว่างและการตรวจตราอย่างเข้มงวดด้วย 
       2. ขอให้มหาวิทยาลัยรณรงค์และรักษาพ้ืนที่ป่าธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยให้มีความอุดมสมบูรณ์
และร่มรื่นเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สวยงามต่อไป 
       3. ปัญหาด้านที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเก่าและทรุดโทรมขาดการท านุบ ารุงดูแล
เป็นภาระระยะยาวแก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเห็นควรสนับสนุนไม่ให้มีการก่อสร้างที่พักเพ่ิมเติมแต่ควรส่งเสริมให้
บุคลากรมีบ้านพักของตนเองภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า ทั้งนี้ ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งลักษณะงาน
จ าเป็นต้องมีการเข้าเวรนั้น คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายที่จะจัดที่พักเพ่ือรองรับในลักษณะ Service Apartment 
ให้แก่บุคลากรเหล่านี้ทดแทน  
       4. หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยในหลายส่วน ยังท างานไม่สอดรับและไม่ประสาน
ร่วมกันท าให้การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม    
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
           ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ    
รายงานลับตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 

  4.1 รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามเสนอ 
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  4.2 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่าย

งบลงทุน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 ตามเสนอ และขอให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป  
 

4.3 รายงานความคืบหน้าการด าเนินการคดัเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิ์ด าเนนิการบริหารและ
จัดการศนูย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 
            ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน              
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       ก่อนการเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ได้ออกจากห้องประชุม
และไม่ได้ร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

5.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุ มั ติ ใ ห้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุ ทิ น  เ วี ยน วิ วัฒน์  ประ ธานสภาพนั ก ง าน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้ตามความประสงค์  

2. อนุ มั ติ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้  น า ย เ ส กสิ ท ธิ์  สั ง คี รี  ร อ งป ร ะ ธ า น สภ า พนั ก ง า น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น          
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 
5.2 ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองค า 
ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 
  

5.3 ขออนุมัติหลักการในการเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
                              1. อนุมัติหลักการให้เปิดเผยรายงานลับให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในกรณีเพื่อใช้ประกอบการ
ด าเนินการเกี่ยวกับส านวนคดีความต่างๆ หรือการจัดส่งเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่ง   
ทางวิชาการ  
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                        2. ส าหรับกรณีอ่ืนๆ ให้ด าเนินการตามข้อ 37 วรรคแรก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

 
5.4 มติแก้ไขเกี่ยวกับการก าหนดสาขาของต าแหน่งวิชาการในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศตามท่ีประกาศในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2561 
มติ ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งการขอแก้ไขประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง      

การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
พ.ศ. 2561 ตามนัยดังกล่าวข้างต้นไปยัง ก.พ.อ. ของ สกอ. ต่อไป 

 
5.5 ขออนุมัติยุติการจ่ายเงินสะสมและขออนุมัติใช้เงินของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เพื่อจ่ายเงินสะสมให้แก่พนักงาน 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ยุติการจ่ายเงินสะสมและอนุมัติให้ใช้เงินของวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการเพื่อจ่ายเงินสะสมให้กับพนักงานของวิทยาลัยฯ ตามที่เสนอได้ และมอบหมายให้         
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
หารือร่วมกับนายวิชัย ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมในการยกร่างข้อบังคับฉบับใหม่ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป  

 
 5.6 (ร่าง) แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
       1. อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 
       2. อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 15 (6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ 
       3. รับทราบความก้าวหน้าของโครงการศูนย์บริการการแพทย์ช้ันเลิศฯ (Medical Hub) ตามที่เสนอ 
      และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และคณบดีคณะแพทยศาสตร์รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

5.7 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5.7.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานภายในของ 
        ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบด ีและส านักงานวิทยาเขต  

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้ส านักงานอธิการบดีด าเนินการปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเม่ือด าเนินการแก้ไขแล้วให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
5.7.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ตามที่เสนอ 

5.7.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
        (1) ค่าธรรมเนียมการศกึษา ระดับบัณฑิตศกึษาในระบบปกติ 
   (2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
   (3) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศกึษาศาสตร์ 
   (4) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร ์
   (5) ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศกึษาต่างชาติ หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  
             วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
   (6) ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศกึษาโควตา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
             วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่เสนอ ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการศกึษา ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ 
2. ค่าธรรมเนียมการศกึษา ส าหรับหลักสูตรโครงการพเิศษ 
3. ค่าธรรมเนียมการศกึษา ส าหรับหลักสูตรโครงการพเิศษ คณะศึกษาศาสตร ์
4. ค่าธรรมเนียมการศกึษา ส าหรับหลักสูตรโครงการพเิศษ คณะวิทยาศาสตร์ 
5. ค่าธรรมเนียมการศกึษาส าหรับนักศึกษาตา่งชาต ิหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  
    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
6. ค่าธรรมเนียมการศกึษาส าหรับนักศึกษาโควตา หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  
    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  

       6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 428 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 
 
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ
รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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      6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ 
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 16 หลักสูตร ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   7.1  การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2561 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
      7.2 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย            
สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนสิงหาคม 2561   
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
        7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
           8.1 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
        มติ ที่ประชุมรับทราบ  

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

 
 
 
 


