
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 1/2558 

วันเสารท์ี่ 10 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

------------------------------------------- 
 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
       ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลมีความมุ่งมั่นให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสภาพคล่องทางการเงินและเกณฑ์รายได้ของ
ประชาชาติอยู่ในระดับที่สูง รัฐบาลจึงมีการวางแผนและเร่งรัดการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายโครงการ ดังนั้น   
ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ควรพิจารณาและเร่งการลงทุนในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมและรวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาควรเร่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
2.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

    กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส 
และรองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา ได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 
5 ตุลาคม 2557 ตามลําดับ ซึ่งมีผลให้ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา ว่างลง
ต้ังแต่วันดังกล่าว นั้น 

    ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา และประเภทผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
เลือกต้ังให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่ว่างลง จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ 

 1. ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ  สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 2. รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์   

      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
   มต ิที่ประชุมรับทราบ 

2.2 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 
      อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 อธิการบดีได้ปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ประกอบด้วย งานประจําทั่วไป การเป็นประธานการประชุม การประชุม/ร่วมประชุม/การปรึกษาหารือ 
การเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพิธีเปิด ร่วมงานต่างๆ โดยมีภารกิจสําคัญและเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุม คือ 
            2.2.1 ประธานการประชุม/ร่วมประชุม/การปรึกษาหารือต่าง  ๆอาทิ ประชุมเตรียมความพร้อมการ
ประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9, ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดทําร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศที่จะต้องออกตามความในร่าง พรบ. มข. พ.ศ. .... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ, ประชุมเตรียมการ
เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2557, ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล STI Awards ประจํา
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 
       2.2.2  ประธานในพิธีและการร่วมงานต่าง  ๆอาทิ ประธานพิธีเปิดกิจกรรม CASCAP Night และ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Pre-Congress Symposium 2014, ประชุมหารือ
ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นด้านการศึกษา และร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ, 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 2/2558 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  

ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
จํากัด, ให้สัมภาษณ์แนวนโยบายด้านการวิจัยเพื่ อตอบโจทย์ ปัญหาของสังคมและการสะท้อนบทบาท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับสังคม ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประชุมสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ “The 2nd International Symposium 
on Energy-Food-Water Security Challenge: A Multi-Dimensional Perspectives” เป็นต้น 

 2.2.3 ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ ร่วมพิธี The Ceremony 
Celebrating 50th anniversary Nagoya Gakuin University ณ ประเทศญี่ปุ่น, ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซีย, ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
ต่างๆ เช่น Dr.M. Masaru Iwanaga, The Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), 
DR. Gary Gearoid, University of College Cork UCC Development Manager-Thailand & The Phillippines เป็นต้น 

      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
    มติ ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 (ร่าง) กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร 
          กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนด
จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรในปี พ.ศ. 2558 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย – สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 
6-9 มีนาคม 2558 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอกิจกรรมโดย
สรุปของการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและการศึกษาดูงาน ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย – สาธารณรัฐสิงคโปร์ ดังนี้ 

1. วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เยี่ยมชม พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ University of Malaya 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย  

2. วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2558 ณ เมืองมะละกา     
สหพันธรัฐมาเลเซีย 

3. วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 การบรรยายพิเศษ “สู่อนาคตแห่งอดีตกาล” A Historical Perspective 
by ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ณ Majestic Hotel ณ เมืองมะละกา สหพันธรัฐมาเลเซีย 

4. วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ศึกษาดูงาน           
ณ National Museum สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที่ 11/2557 

เม่ือวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557   
            กรรมการและเลขานุการได้ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม    
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557  
   อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการได้เสนอเวียนเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนัยหนังสือ ที่ ศธ 0514.33.2/ว 16663 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 
และหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 1738 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 บัดนี้ ได้ครบกําหนดการเวียนเพื่อพิจารณาในวันที่   
24 พฤศจิกายน 2557 แล้ว ผลปรากฏว่า มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณา จํานวน 8 ท่าน ซึ่งรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข จํานวน 7 ท่าน และขอให้แก้ไขเล็กน้อย จํานวน 1 ท่าน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ
จึงได้ปรับแก้ไขตามข้อความดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
         จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา    
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 2/2558 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  

     มติ ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 

  4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2557 
  ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ(รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาให้การรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) โดยขอให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องในด้านต่างๆ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการต่อไปด้วย 
 4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด     
ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และการดําเนินการและควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
     4.2.1 สถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและเงินลงทุน และรายงานกระแสเงินสด 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557  
    4.2.2 การดําเนินการและควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ(รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 
มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป โดยเฉพาะการพิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการสอบทานระบบ
การรายงานทางการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีความรอบคอบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เม่ือดําเนินการ
แล้วเสร็จขอให้เสนอแนวทางและวิธีการดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบด้วย 

 
4.3 รายงานสรุปผลการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการ

บริหารมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามองค์ประกอบ ลําดับที่ 1-3 ได้แก่ 
    1.1 นายเตช บุนนาค  เป็นประธาน 
         อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 4 ท่าน           เป็นกรรมการ 
         (ตามรายชื่อที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ) 
    1.3 รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ                             เป็นกรรมการ 
         กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามองค์ประกอบที่เสนอ 

 
  

5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 2/2558 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  

คุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้ งให้  รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์  อุริยะพงศ์สรรค์  กรรมการ                      

สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) แทนตําแหน่งที่ว่างลง 

 
  5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวชิาการ  
มติ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

ตามรายชื่อที่เสนอ 
 
      5.4 เสนอแตง่ตั้งผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลยัเพื่อรว่มเป็นคณะกรรมการดาํเนนิการ 
เลอืกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ์

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์  

  5.5 นโยบายการจดัทาํงบประมาณ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
   ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ(รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบนโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

5.6 ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าดว้ย กองทนุศษิยเ์ก่าคณะเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....   
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 
 

  5.7 การเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบด ี
มติ ที่ประชุมอนุมัติหลักการ ในกรณีที่การดําเนินการเสนอโปรดเกล้ายังไม่แล้วเสร็จทันวันที่        

6 กุมภาพันธ์ 2558 ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ต้ังแต่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
5.8 การแต่งตัง้คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา และรองศาสตราจารย์วนิดา 

แก่นอากาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร เป็นกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
 
      ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระถัดไป รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้ขออนุญาตเสนอ
ระเบียบวาระเพ่ิมเติม เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ  
 

5.9 การแต่งตัง้กรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 2/2558 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  

มต ิที่ประชุมเหน็ชอบการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารยร์ัชพล สันติวรากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
  6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 31 คน ตามเสนอ  

 
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  

          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ  

 
6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
          มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   จํานวน 49 หลักสูตร ตามเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานการวิเคราะห์กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันต่างประเทศ ประจําปงีบประมาณ 2554-2556  
   ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นตา่ง  ๆ(รายละเอียดปรากฎตามรายงาน) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศรับ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

7.2 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานกองทนุ 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ประจําปีงบประมาณ 2557 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 มติ ที่ประชุมรบัทราบ 

 
7.3 รายงานประจําปีและรายงานการตรวจสอบบญัชี วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น ประจาํปงีบประมาณ 2557  
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
7.4 รายงานประจําปี สถาบนัภาษา ประจาํปงีบประมาณ 2557 

มต ิที่ประชุมรบัทราบ 
 

7.5 รายงานประจําปี ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสไดรฟ์ ประจําปีงบประมาณ 2557 
มต ิที่ประชุมรบัทราบ 
 
7.6 รายงานคําสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆที่ออกโดยสภามหาวทิยาลัย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557   
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 2/2558 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  

   มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 7.7 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 
   มต ิที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
      8.1 การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

      8.2 การประชุมสภามหาวทิยาลัยสัญจร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 


