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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2556  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 1/2556 

วันพุธที่ 9 มกราคม 2556    
ณ ห้องประชุมสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสิรคิุณากร มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

------------------------------------------- 
  เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภา
มหาวิทยาลัยขอลาประชุมเพื่อพักรักษาสุขภาพ จึงมอบให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ประธานที่ประชุม
แทนและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งตอ่ที่ประชุม   -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 

2.1 รายงานการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผลการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามเสนอ พร้อมทั้งปรบมือ   ให้การ
ต้อนรับ นายสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต และนายธัญญา ภักดี ซึ่งเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามวาระการ
ดํารงตําแหน่งเป็นครั้งแรก 
 

2.2 กําหนดการพธิีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาํปกีารศึกษา 2554 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ (กําหนดเป็น วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน  2556) 
 

2.3 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

     ครั้งที่ 11/2555 เม่ือวันที ่7 พฤศจิกายน 2555  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันพุธที่ 
7 พฤศจิกายน 2555 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 

           4.1  รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

  มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 17 ธันวาคม 
2555 ตามที่เสนอ 
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4.2 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
   ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

  มติ  ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร าบและ ให้ ก า ร รั บ ร อ ง ร า ย ง านทา งบั ญ ชี ข อ ง งบก า ร เ งิ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) ตามที่เสนอ 
 

4.3 ขอความเห็นชอบให้ขยายเวลาทํางานของคณะผู้เจรจาไกล่เกลี่ยและการแต่งตั้ง
รักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
    ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้ 
1. รับทราบและเห็นชอบให้ขยายเวลาทํางานของคณะผู้เจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อทํางานต่อไปอีก 

3 เดือน 
2. เห็นชอบการแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์พีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป์ เป็นผู้รักษาการใน

ตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป    
 

  4.4 การประชมุร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมอบหมายให้เลขานุการรวบรวมประเด็นสําคัญจากที่ประชุมเพื่อ   
จัดทํารายงานสรุปการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูงต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 ขออนุมัติจดัต้ังโครงการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะแพทยศาสตร ์
   ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

  มติ ที่ประชุมอนุมั ติการจัดต้ังโครงการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) คณะ
แพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ 
 

5.2 พิจารณาเลือกผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายหน่วยงาน       
ในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแทนตําแหน่งที่ว่างลง 
   มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งต้ังนายธัญญา ภักดี เป็นกรรมการนโยบายหน่วยงานในกํากับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตําแหน่งที่ว่าง  
 

5.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
   มติ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายตามตําแหน่งและ
รายชื่อที่เสนอ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  มต ิที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตร จํานวน 15 หลักสตูร ตามเสนอ 
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6.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  

   ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารกจิการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาต ิวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามเสนอ    
โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศประสานกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

 

6.3  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา  
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 69 คน ตามเสนอ 
 

  6.4 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

ระเบยีบวาระที่ 7   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานผลคําพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีปกครอง หมายเลขดํา ที่ 234/2555 

หมายเลขแดง ที่ 409/2555 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ  

 มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้อธิการบดีกําชับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วย
ความรอบคอบมากขึ้น 
 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบด ีประจําเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2555  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 7.4 สรปุข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 2555 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ 
 8.1 รายงานผลการตรวจสอบบญัชีวิทยาลยัการปกครองท้องถิน่ ประจําปีงบประมาณ 2555 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
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   8.2 รายงานสรุปข้อมูลดา้นบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
  ที่ประชุมให้ข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  8.3 ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10  

     มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 8.4 ศูนยห์ัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื รับรางวลัเครอืข่ายบริการดีเด่น ประจาํปี 2555 

     มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับ ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  8.5 ข้อเสนอแนะการทําวิจัยแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 
     มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

  8.6 รายงานความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุเด็กถูกบันไดเลื่อนตัดขา ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
     มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

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


