
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 10/2555 

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555    
ณ ห้องประชุมสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสิรคิุณากร มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

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

  เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  
 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งตอ่ที่ประชุม 
  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุม จึงมอบให้อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยทาํหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน 
 
  1.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนธนัวาคม 2555 

ในเดือนธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยมีภารกิจสําคัญหลายประการ ดังนั้น จึงของดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนธันวาคม 2555 และหากมีภารกิจเร่งด่วนที่  ต้องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาประการใด ขอให้นําเสนอในการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยา
ขอนแก่น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
    มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ   

 
1.2 ขอหารือกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร 
 มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแล้วเหน็ชอบการจดัการประชุมสภามหาวิทยาลยัสญัจร ณ ประเทศญีปุ่่น 

ตามท่ีเสนอ 
 
1.3 กําหนดการพธิีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจาํปี พ.ศ. 2555 
         ในเบื้องต้นว่า อาจจะเป็นช่วงระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 หรือช่วงระหว่างวันที่ 
27-28 ธันวาคม 2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดการณ์ในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าน่าจะเป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โดย
มหาวิทยาลัยจะแจ้งหมายกําหนดการ       ที่แน่นอนให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบอีกครั้ง ในโอกาสนี้ จึงขอ
เรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
              มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4  เสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
              มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท    รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามเสนอ พร้อมทั้งให้ทําหน้าที่
เป็นเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้   
 

1.5 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธกิารบดี แทนตาํแหน่งที่ว่าง 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ให้ดํารงตําแหน่ง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ และรองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์คํา    ให้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป และขอเชิญ
รองอธิการบดีทั้งสองท่านเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 10/2555 เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2555 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรียบร้อยแล้ว  

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
- ไม่มี  - 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
        ครั้งที่ 9/2555 เม่ือวันพธุที่ 5 กันยายน 2555 
           ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันพุธที่ 
5 กันยายน 2555 โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลหน้า 20 บรรทดัที่ 4-11 ช่ือตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ อีกครั้ง  
    
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 
             4.1  รายงานทางการเงนิ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจําเดอืนสิงหาคม 2555 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารายงานการประชุม) 
  มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนสิงหาคม 2555 
ตามที่เสนอและอนุมัติให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินสามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน
สูงได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องเป็นการถือหน่วยลงทุนระยะยาวไม่ตํ่ากว่า 20 ปี และต้องดําเนินการภายใต้นโยบาย
การลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ดังเดิม พร้อมนี้ได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน     รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินการลงทุนต่างๆ ให้แก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย 
 

4.2 การปรบัปรุง TOR พื้นที่ให้บริการบรเิวณกังสดาล 

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารายงานการประชุม) 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุง TOR พ้ืนที่ให้บริการบริเวณกังสดาล ตามเสนอ และขอให้รับ
ข้อคิดเห็นเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด้วย  
 

4.3 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการกํากับ ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการ
ต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารายงานการประชุม) 

 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและเมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธกิารบดี แทนตาํแหน่งที่ว่าง 
         (-เลื่อนขึ้นไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.5) 
 

  5.2 การแก้ไขสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังหอพัก         
นักศึกษาที่ 11 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารายงานการประชุม) 
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 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ดําเนินการตามแนวทางที่ 3 คือ ยืนตามสัญญาเดิมโดยไม่มีการ
แก้ไขสัญญาเช่าแต่ประการใด พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินพิจารณาจัดทําแผน/โครงการพัฒนาพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สินพิจารณาล่วงหน้าด้วยว่า      หากสิ้นสุดสัญญา
ในปี พ.ศ. 2561 แล้ว จะมีแผนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริเวณดังกล่าวอย่างไร 

 
5.3 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายและการบริหารและกํากับดูแล

กิจการของหน่วยงานในกํากับ 
    ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารายงานการประชุม) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายและการ
บริหารและกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานในกํากับ ตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

5.4 การจัดต้ังกองทุนส่วนบุคคลเพื่อการลงทุนของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นสามารถนําเงินไปหาผลประโยชน์ใน
รูปแบบกองทุนส่วนบุคคลได้ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการภายใต้กรอบนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบไว้แล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
       6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 11 หลักสตูร ตามเสนอ 

 
  6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 222 คน ตามเสนอ 
 
     6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ 
       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
         7.1 การเวียนหนงัสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  

     มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  7.2  รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนกันยายน 2555  
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 7.3  สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนกนัยายน 2555  
   มต ิที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 
       8.1 การเปลีย่นชื่อตําแหนง่รองอธิการบดี 

1. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์ โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนงานด้าน วางแผนยุทธศาสตร์และภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

2. รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อตําแหน่งรองอธิการบดี ตามเสนอ 
 

 8.2 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผู้ที่ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยหรือผู้รักษาราชการในตําแหน่งดังกล่าว เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามเสนอ 

 
 8.3 รายงานความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุเด็กถูกบันไดเลื่อนตัดขาขาดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
         มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ควรประสานงานกับบริษัทผู้จําหน่ายบันได
เลื่อนเพื่อตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นและพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนการจ่ายค่าชดเชยให้กับเด็กต่อไป 
 
      8.4 สัญญาบริหารจัดการ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

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


