
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 3/2558 

วันเสารท์ี่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุ Majestic Hotel, Malacca, Malaysia 

------------------------------------------- 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร  
       ประธานได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ซึ่งเข้าร่วมการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ เมืองมะละกา สหพันธรัฐมาเลเซีย พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผู้เข้าร่วมการประชุมโดยครบถ้วน หลังจากพิจารณาวาระที่ 1.2 
เรียบร้อยแล้ว จักขออนุญาตนําระเบียบวาระที่ 5.1 มาเสนอเพื่อพิจารณาก่อนการพิจารณาระเบียบวาระตามปกต ิ

มติ ที่ประชุมรับทราบและอนุญาตตามที่เสนอ 
 
1.2 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    1.2.1 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต        

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้ดํารงตําแหน่ง    
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ต้ังแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2556 นั้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผลให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย และบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายกําธร ถาวรสถิตย์        
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 

 1.2.2 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย     
ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่    
5 กุมภาพันธ์ 2558 และบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 

        จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความยินดี 
 
5.1 การเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 อธิการบดีได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง     
นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558    
เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรา 16 20 
และ 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ซึ่งกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจกําหนด
จํานวนรองอธิการบดีและแต่งต้ังรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี ในการนี้ จึงขอเสนอแต่งต้ังรองอธิการบดี
ฝ่ายต่างๆ จํานวน 10 ตําแหน่ง ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2558 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558  

2. รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

สั ง กั ดภ าค วิ ช าปริ ทั น ต วิ ทย า  คณะทั นตแพทยศาสตร์             

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สั งกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์            

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 

4. รองศาสตราจารย์ลําปาง แม่นมาตย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

สังกัดสายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัดสํานักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งศาสตราจารย์ 

สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

7. รองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์คํา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

สังกัดสํานักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์  

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ 

8. รองศาสตราจารย์เพียรศักด์ิ ภักดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์       

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์        

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 

 ทั้งนี ้ เพื ่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ       

มีความต่อเนื่อง ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น       

เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย และโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดให้แต่งต้ังจาก   

รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นั้น เนื่องจากรองอธิการบดีที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2558 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558  

ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีพร้อมกับอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และมีผลให้ตําแหน่ง

กรรมการซึ่งแต่งต้ังจากรองอธิการบดีว่างลงด้วย มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติหลักการต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. ขออนุมัติให้การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ตามลําดับที่ 1 และลําดับที่ 

3-10 มีผลตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ยกเว้นลําดับที่ 2 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 

17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป (เนื่องจากยังคงดํารงตําแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์) 

2. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติ

หลักการจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังรองอธิการบดีซึ่งมีภารกิจและรับผิดชอบในด้านต่างๆ ตามบริบทเดิมในแต่ละ

คณะกรรมการนั้นๆ เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนในตําแหน่งเดิมที่ว่างลง 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ขออนุมัติการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ตามรายชื่อที่เสนอ โดยลําดับที่ 1 

และลําดับที่ 3-10 ให้มีผลต้ังแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดี ยกเว้นลําดับที่ 2 ให้มีผล
ต้ังแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป 

2. ขออนุมัติหลักการให้รองอธิการบดีซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ เข้าดํารง
ตําแหน่งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ แทนตําแหน่งที่ว่างลง  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงอนุมัติตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
1. อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ตามรายชื่อที่เสนอ โดยลําดับที่ 

1 และลําดับที่ 3-10 ให้มีผลตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี คือ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2558 ยกเว้นลําดับที่ 2 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป 

2. อนุมัติหลักการให้รองอธิการบดีซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ เข้าดํารง
ตําแหน่งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง  ๆแทนตําแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่มีผลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 

 
หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงให้เชิญรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการประชุม แล้วจึงเริ่มดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

      อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่ ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน อาจารย์ประจําสาขาวิชาประติมากรรม 
ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้ช่ือ “มนุษย์กับธรรมชาติ 3” คว้ารางวัลอันดับ 2 ของการประกวด “Krungthai Art 
Awards” ครั้งที่ 1 และกิจกรรมด้านต่าง  ๆในงานชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 
   2. การรับฟังความคิดเห็น “แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558-2562” 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง  ๆได้แก่ กลุ่มคณบดีและผู้อํานวยการ กลุ่มสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการฯ ชมรมพนักงาน ชมรมลูกจ้างฯ 
กลุ่มผู้อํานวยการและหัวหน้าสํานักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้นํานักศึกษา และกลุ่มวิทยาเขต
หนองคาย  
 3. การดําเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่ การจัดการขยะครบวงจร แนวทางการนํา    
น้ําเสียที่บําบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ การยกระดับด้านการสื่อสารองค์กร การบริหารจัดการด้านการคลังที่ดี การบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสาธารณะ  
 4. การดําเนินงานด้าน Excellent Academy ได้แก่  
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2558 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558  

                                 4.1 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยการจัดต้ังศูนย์ CILL (Center for Independent 
Language Learning) เป็นต้น  
      4.2 การดําเนินการเพื่อการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย ซึ่งมีภารกิจเร่งด่วน ได้แก่ 

• การแก้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่ม/ศูนย์วิจัยฯ  
• ปรับโครงสร้างกองบริหารงานวิจัย  
• จัดทํา Roadmap เพื่อยกระดับวารสารวิจัย มข. เข้าฐาน Scopus ภายใน 3 ปี 
• โครงการยกระดับ “ศูนย์เครื่องมือกลาง มข.” เป็นสํานักงาน  

   4.3 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลวิจัย โดยฝ่ายวิจัยและศูนย์คอมฯ หารือร่วมกันพัฒนาระบบ 
MIS ในการประเมินศูนย์วิจัยและกลุ่มวิจัย เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง 

4.4 การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงาน
ทรัพย์สินทางปัญญากับบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จํากัด เพื่อต่อยอดสารสกัดกระชายดําสู่ตลาดโลก 

4.5 จัดการศึกษาดูงานเรื่อง การทําฟาร์มและผลิตภัณฑ์จากจ้ิงหรีด โครงการวิจัยนานาชาติ 
GREEiNSECT : Insect for Green Economic Project  

4.6 การเตรียมความพร้อมสู่สากล  ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ. ) จัดประชุมแนวทางการพัฒนารูปแบบและเครื่องมือสําหรับวัดหรือติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 
สู่ความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม จาก สกอ. ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยภูมิภาค ตัวแทนจาก 
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ Mr. Darren McDermott, EU Short-term Senior Expert จาก สกอ., การจัดการ
สัมมนา “TU-ASEAN Forum” ส่วนภูมิภาค หัวข้อ “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

5. การดําเนินการด้าน Culture & Care Community ได้แก่ การจัดงาน Art Lane ครั้งที่ 12, การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ และ
สร้างสรรค์องค์รู้ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น, การหารือและเตรียมความพร้อมจัดงาน “Srithan 
Festival” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน, การเตรียมความพร้อมในการจัดงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของอีสาน “ฮีตสิบสอง 
คลองสิบสี่”, ตลอดถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มรวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น The Beauty Campus ด้วย 

    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ(รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที่ 2/2558  
                      เม่ือวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558   
            กรรมการและเลขานุการได้ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม    
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  
       อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการได้เสนอเวียนเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนัยหนังสือ ที่ ศธ 0514.33.2/ว 2113 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
และหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 323 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น บัดนี้ ได้ครบกําหนดการเวียนเพื่อพิจารณา    
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว ผลปรากฏว่ามีกรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณา จํานวน 9 ท่าน ซึ่งรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข จํานวน 6 ท่าน และขอให้แก้ไข จํานวน 3 ท่าน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือสรุปประเด็นการแก้ไขที่แนบประกอบวาระการประชุม  
         จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา    



5 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2558 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558  

     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวโดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด  
ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 การเสนอแต่งตั้งรองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยขอนแก่น  

     - เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระไปพิจารณาในลําดับถัดจากระเบียบวาระที่ 1.2 – 
 

  5.2 การเสนอแต่งตั้งผู้อํานวยการศนูย์คอมพิวเตอร์  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการแต่งตั้ง นายกิตต์ิ เธียรธโนปจัย ให้ดํารงตําแหน่ง

ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
5.3 รายงานผลการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบผลการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 

 
5.4 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ             
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามรายชื่อที่เสนอ 

 
5.5 รายงานผลการดาํเนินการจดัต้ังคณะเศรษฐศาสตร์และการกําหนดนโยบายเพื่อการวางแผน 

และบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร ์
  ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ(รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 3/2557) ลงวันที่ 2 เมษายน 2557 เรื่อง จัดต้ังคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
  6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 

       ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นตา่ง  ๆ(รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 937 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย  

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2558 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558  

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติให้ดําเนินการจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า จํานวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   จํานวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  7.2 คําสัง่ลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
7.3 รายงานคําสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆที่ออกโดยสภามหาวทิยาลัย ประจําเดือนกุมภาพนัธ์ 2558   

   มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 7.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 
   มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 

 7.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
   มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
      8.1 การปรับเปลีย่นสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรเร่งประชาสัมพันธ์และจัดการข้อมูล 
(Information Operation) ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องไปสู่บุคลากรโดยทั่วถึงต่อไป 
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