
 
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ครั้งที่ 2/2561  
วันพุธที ่7 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
       2.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 2.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
   ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันพุธที่ 3 มกราคม 2561   

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ    
รายงานลับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560     
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามเสนอ  
 
   4.2 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนธันวาคม 2560 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้
จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามเสนอ 

 

 4.3 การก าหนดอัตราเงินเดือน อัตราค่าตอบแทนบริหารและเงินประจ าต าแหน่งวิชาการ          
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
      ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มีนาคม 2561 

1. เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าตอบแทนบริหารตามตารางที่ 4 ตามที่คณะกรรมการฯ 
เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนก าหนดภาระงานบริหาร จ านวนผู้บริหารในระดับต่างๆ รวมทั้งก าหนดค่ารถ-ค่าโทรศัพท์ประจ า
ต าแหน่งหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ แล้วเสร็จ  

      และยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่          
3 มกราคม 2561 ในระเบียบวาระที่ 5.2 ซึ่งก าหนดให้การก าหนดอัตราเงินเดือนและอัตราค่าตอบแทน            
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  

2. เพิ่มหมายเหตุท้ายตารางที่ 4 ค่าตอบแทนบริหาร ส าหรับต าแหน่งบริหารล าดับที่ 1 
อธิการบดี ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนบริหารหากประสงค์จะจ่ายในอัตราที่เกินกว่าขั้นสูงที่ก าหนดไว้ ให้เสนอ
ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยได้  

3.  ค่ารถประจ าต าแหน่งและค่าโทรศัพท์นั้น ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการก าหนดอัตรา    
ที่เหมาะสมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยให้ทราบโดยท่ัวกัน 

4.  ให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งวิชาการให้มีความชัดเจนและด าเนินการโดยเคร่งครัด 

ในการนี้ นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ าได้ขอให้บันทึกว่า ขอสงวนสิทธิ์ไม่ เห็นด้วยกับการก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนบริหาร ส าหรับต าแหน่งบริหารล าดับที่ 10-11 เนื่องจากอัตราการเพิ่มไม่เหมาะสมเป็นธรรม เม่ือ
เปรียบเทียบกับต าแหน่งอ่ืนที่เคยได้รับในอัตราเดียวกัน และการจ าแนกขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก ยังไม่ชัดเจน 

 
 4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการและมาตรการ/โครงการตามนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 
2559 – กันยายน 2560)  
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ(รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลแนวทางการด าเนินการและมาตรการ/โครงการตามนโยบายการ

ก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 
2560) ตามเสนอ 

2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

3. เห็นชอบให้เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) โดยเพิ่ม ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการ  
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มีนาคม 2561 

 4.5 สรุปผลการด าเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ระยะน าร่อง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
      1. รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ระยะน าร่อง) ตามเสนอ  
     2. มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่  
      2.1 นายสุรพล เพชรวรา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      2.2 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      2.3 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      2.4 นายอ านาจ พรหมสูตร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
      2.5 ผศ.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น       
      2.6 นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน 
                มหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า 
         ศึกษาข้อมูลรายละเอียดและประชุมร่วมกับอธิการบดีและสถาบันที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เพื่อน าเสนอข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาในโอกาสต่อไป 

         ในการนี้ รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจ า ขอให้บันทึกว่า ขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงได้            
รับมอบหมายดังกล่าว โดยที่ไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าร่วมด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                        5.1 ขออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี     

คณะนิติศาสตร์ ตามองค์ประกอบข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 
โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ 

1. อธิการบดี             เป็นประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์   เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์        เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข      เป็นกรรมการ 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มีนาคม 2561 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
6. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร   เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์    เป็นกรรมการ 

  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

     5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ตามรายช่ือที่เสนอ 
 
       5.3 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้องและ   

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

  5.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน 
   ในมหาวิทยาลัย  
   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ โดยขอให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 5.3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา  
   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา ตามที่เสนอ โดยขอให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
                      5.3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น        
ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 

  ในการนี้ รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจ า ขอให้บันทึกเพิ่มเติมว่า ขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นชอบกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามข้อ 6            
ซึ่งก าหนดจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ าไว้เพียง 2 คน 
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 5.3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น        
ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ  
 

1.3.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ 
       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ ตามที่เสนอ  
 
 5.3.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  หลักสูตรนานาชาติ  คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ  
 
        5.4 การทบทวนค่านิยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
      ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ        
โดยขอให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
       5.5 ขออนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจ าปี พ.ศ. 2560 
       ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลนักวิจัยเกียรติ
คุณสารสิน จ านวน 1 ท่าน คือ ศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย ตามที่เสนอ โดยขอให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
        5.6 รายงานผลการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลา
ราชการ 65 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบผลการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 
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      5.7 การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบผลการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการ     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 
 
 5.8 ขออนุมัติถอนรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา นายปรเมศวร์ วงศ์จอม คณะวิทยาศาสตร์ 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการถอนรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา รายนายปรเมศวร์    
วงศ์จอม รหัสประจ าตัว 547020048-8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามที่เสนอ 
  
 5.9 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาเขตหนองคาย 
     ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ  
 
      5.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามที่เสนอ  
 
       5.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ 
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น          
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ ตามที่เสนอ  
 
 5.12 โครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะเกษตรศาสตร์ 
    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน   
6 งาน และรับทราบการจัดโครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะเกษตรศาสตร์ ตามที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  

       6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 348 คน ตามการเสนอ

ของมหาวิทยาลัย 
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6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 
      6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 7 หลักสูตร ตามเสนอ 
2. อนุมัติปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ 
3. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 19 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                        7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมกราคม 2561   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

                          7.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ ส านักงานอธิการบดี 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

                     7.4 ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

                      7.5 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันภาษา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

                     7.6 การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน 
มติ ที่ประชุมรับทราบการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ 
 
 

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


