
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 1/2557 

วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

------------------------------------------- 
 
 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

1.1 ร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ น.ต.กําจร มนุญปิจ ุ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมยืนไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.ต. 

กําจร มนุญปิจุ 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนธันวาคม 2556 

         มต ิที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที่ 10/2556 
                      เม่ือวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ
ประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดยไม่มีข้อแก้ไข ตามรายงานฯ ที่เสนอ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 
4.1 รายงานสถานภาพสนิทรพัยเ์งนิฝากธนาคารและการลงทุน ประจาํเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 

และรายงานกระแสเงินสด ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตในประเด็นต่าง  ๆ(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม) 

     มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจําเดือน ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 และรายงานกระแสเงินสด ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตามเสนอ  

  4.2 สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวทิยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสงูมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม) 

 มติ ที่ประชุมรับทราบการสรุปผลการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเห็นชอบการสนับสนุนมาตรการ กลไก ตลอดถึงวิธีการต่างๆ ตามเสนอ พร้อมทั้งขอให้
มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
        5.1 ขออนุมัติยุบและโอนภารกิจ ทรพัยส์นิของศนูย์บ่มเพาะวสิาหกิจรวมกับอุทยานวทิยาศาสตร ์

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม) 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วและอนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการยุบศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
2. อนุมัติโอนภารกิจและทรัพย์สินต่างๆ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ รวมกับสํานักงานอุทยาน

วิทยาศาสตร์ 
3. อนุมัติโอนพนักงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ไปสังกัดสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  

5.2  การจัดทาํข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการระหวา่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเสนอ 
 
 5.3 การจัดทําขอ้ตกลงความรว่มมือทางวชิาการระหวา่งคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
และ National Kaohsiung Marine University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม) 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมั ติการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ National Kaohsiung Marine University (NKMU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตามเสนอ และ
มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 5.4 (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบปกต ิ

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2557) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ          
พ.ศ. 2557 ตามเสนอ และขอให้บัณฑิตวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

 6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร และเห็นชอบการ

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามเสนอ 
 
          6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 34 คน ตามเสนอ  

 
6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  

          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ  
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
        7.1 รายงานคาํสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจาํเดือนธนัวาคม 2556   
          มต ิที่ประชุมรับทราบ     

 

 7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม) 
มต ิที่ประชุมรับทราบ     

ระเบยีบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
                     8.1 รายงานผลการดําเนินงานดา้นการวิจัย ประจาํปี พ.ศ. 2556 และแนวทางในการ 
ดําเนนิงานดา้นการวิจัย ประจําปี พ.ศ. 2557 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม) 
  มติ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานด้านการวิจัย ประจําปี พ.ศ. 2556 และ

เห็นชอบแนวทางในการดําเนินงานด้านการวิจัย ประจําปี พ.ศ. 2557 ตามเสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้    รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการประมวลผลและ
สรุปความก้าวหน้าต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไปด้วย    

 
 8.2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับ 
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ 
 8.3 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของมหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  
                     มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวมและเสนอข้อมูลด้านการเงินในภาพรวมเฉพาะ
ของหน่วยงานในกํากับให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย 
 8.4  รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ    
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
      ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมรับทราบและชื่นชมต่อผลงานต่างๆ ของสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ 
 
      8.5 กําหนดการพิธีเปิดและพิธีปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 
   ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ 
ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 22 มกราคม 2557 นั้น ในการนี้ จึงขอแจ้งและเชิญชวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 14 มกราคม 2557 และพิธีปิด ในวันที่ 22 มกราคม 
2557 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ     
 
 8.6  งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
                          รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดทําปฏิทินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น 
อาจจะล่าช้าประมาณ 2 เดือน เนื่องจาก จะมีการเลือกต้ังฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ถ้าไม่มีการเลือกต้ังฯ 
ในวันดังกล่าว ก็อาจจะล่าช้าไปอีก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย  

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง
อาคารสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
และคาดว่าในปีงบประมาณถัดไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเช่นกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ     
 

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


