
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 3/2556 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556    
ณ ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

------------------------------------------- 
 
  เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภามหาวิทยาลัย
ขอลาประชุมเพื่อพักรักษาสุขภาพ จึงมอบให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งตอ่ที่ประชุม  
      ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัญหาด้านสุขภาพจึงไม่ได้ร่วมเดินทางไปประชุมสภามหาวิทยาลัย
สัญจร ณ ประเทศญี่ปุ่น และขอขอบคุณ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้
ทําหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน 
      มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 

2.1 รายงานผลการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ The University of Tsukuba 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
     2.2 ขออนุมัติหลักการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยโดยหนังสือเวียน 

      มติ ที่ประชุมอนุมัติหลักการตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ครั้งที่ 2/2556 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  
       ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 

      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1  รายงานทางการเงนิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํเดือนมกราคม พ.ศ. 2556  
    มต ิที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนมกราคม 
2556 ตามท่ีเสนอ 
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ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2556 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556  

  
      4.2 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  ไตรมาส 1 

           ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 
        มต ิที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ไตรมาส 1 ตามท่ีเสนอ  
 
      4.3 ขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นการดําเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
ที่จอดรถด้านหน้าคณะเทคนิคการแพทย์  

           ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 
   มติ ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดง ที่              

อ. 59/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 และเห็นว่าการดําเนินการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและสถานบริการ แห่งที่ 1 
บริเวณลานจอดรถหัวมุมวงเวียน คณะเทคนิคการแพทย์ นั้น สามารถดําเนินการตามกําหนดการเดิมควบคู่ไปพร้อมกับการ
ดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้ พร้อมทั้งขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ให้สอดคล้องกับการอภิปรายให้ชัดเจนและถูกต้อง และมอบหมายให้อธิการบดีจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาต่อศาลปกครอง รวมทั้งชี้แจงการดําเนินการต่างๆ ให้ผู้ฟ้องคดีและชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีร่วมกันต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

            5.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ “รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน” ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผน
ยุทธศาสตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาและดําเนินการต่อไป 
 
     5.2 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

       ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาและ
ดําเนินการต่อไป 
  

 5.3 การใหข้้าราชการไปปฏิบติังานบริการวิชาการเพือ่เพิ่มพนูความรู้และประสบการณท์างวชิาการ 
    ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการดําเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วย การให้ข้าราชการไป
ปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ พ.ศ. 2533 ตามท่ีเสนอ  โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี
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ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
    

5.4 การกําหนดเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอก 
กาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

     ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตามเงื่อนไขของเจ้าของทุนนั้นๆ เช่น เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น และอนุมัติหลักการ
ตามเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการและบรรจุเงื่อนไขต่าง  ๆไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
5.5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจ 

ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
     ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบาย
และพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเห็นชอบข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยตามเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้อธิการบดีและรองอธิการบดีทุกท่านรับ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณาทักท้วง 

6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
      ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

    มต ิที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลกัสูตร จํานวน 17 หลักสตูร และขอให้มหาวิทยาลัยนํา
ข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย  

 
6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา  

     ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 480 คน ตามเสนอ และ
มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  

    (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
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          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ  
 
ระเบยีบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     7.1 รายงานผลคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.545/2555 
     มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
     7.2 รายงานผลคาํพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขดําที่ อ.239/2555 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
     7.3 รายงานผลการดาํเนินงานวิทยาลยัการปกครองทอ้งถิน่ ประจาํปงีบประมาณ 2555 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
     7.4  รายงานผลการดาํเนินงานสถาบนัพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ประจําปีงบประมาณ 2555 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

7.6 สรปุข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที ่8  เรื่องอืน่ๆ 
 8.1 ข้อมูลจาํนวน Publication ในฐานข้อมลูนานาชาติ Scopus และ ISI ปี 2008 – 2012 

    ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 
 มต ิที่ประชุมรับทราบและขอชื่นชมต่อความสําเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
8.2 แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินัย 

      มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
8.3 การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยและประหยัดพลังงาน 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

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


