
 
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ครั้งที่ 11/2561 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 แสดงความยินดีแด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีแด่ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 

1.2 ก าหนดการงานสีฐานเฟสติวัล 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยจะมีการจัดงานสีฐานเฟสติวัล ระหว่างวันที่ 

20-22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จะมีกิจกรรมส าคัญหลายประการ อาทิ การประกวด
นางนพมาศ ขบวนแห่งานลอยกระทง ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย 
         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 ก าหนดการสัมมนาของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้มีการทบทวนและติดตาม ตลอดถึงการส่งมอบนโยบาย

และพันธกิจระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งผู้บริหารชุดปัจจุบันและ    
ผู้บริหารชุดที่จะมารับมอบนโยบายและพันธกิจดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง จึงได้ก าหนด
จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น ในระหว่างวันที่      
10-12 ธันวาคม 2561 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกันด้วย 
         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี - 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  3.1  การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน ซึ่งที่ประชุมได้รับรองเฉพาะวาระแล้ว – 
 

 3.2 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้      
รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ ซึ่งเป็นผูไ้ด้รับการทาบทามความสมัครใจและตอบรับการทาบทาม ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งเรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 
102 พ.ศ. 2561ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ให้บุคคลดังกล่าวได้รับทราบเพื่อยืนยัน
ความสมัครใจอีกครั้งด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                     4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

       ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และรายงานลับ 
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
รายงานลับตามที่เสนอ 

 
4.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 และรายงานลับ 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ     
รายงานลับตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  

       5.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 358 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 
 
5.2 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ  
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

       6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 
         เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอการก าหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันพุธที่ เดือน หมายเหตุ 
1 9 มกราคม สัปดาห์แรกอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2 6 กุมภาพันธ์  
3 6 มีนาคม  
4 3 เมษายน  
5 1 พฤษภาคม  
6 5 มิถุนายน  
7 3 กรกฎาคม  
8 7 สิงหาคม  
9 4 กันยายน  
10 2 ตุลาคม  
11 6 พฤศจิกายน  
12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรรมการสภาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  หมายเหตุ :  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ก าหนดเป็นวันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 09.00 – 11.30 น.  
                          ก าหนดการข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประธานเห็นสมควร 

              จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2 ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2561 
         มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 

7.1 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด
ต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561  
         มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยเร่งหาข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

7.2 ทีมฟุตบอลขอนแก่นมอดินแดง 
นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้ง            

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 


