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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2555  เมื่อวันพุธที่  4  เมษายน   2555 
ฉบับได้รับการรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2555   วันพุธที่   2  พฤษภาคม  2555 แล้ว 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
ครั้งที่  4/2555 2 

วันพุธที่  4  เมษายน  2555    3 
ณ ห้องประชุมสารสนิ  ชัน้ 2  อาคารสิรคิุณากร  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  4 

------------------------------------------- 5 
 6 
  เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  7 
 8 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งตอ่ที่ประชุม 9 

- ไม่มี -     10 
  11 

ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 12 
   2.1  กําหนดการพิธรีดน้าํดาํหัวแสดงมุทติาคารวะ และขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัย    13 
         และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เนื่องในเทศกาลสงกรานต ์14 
    มติ  ที่ประชุมรับทราบ 15 
      16 
 17 
ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 
                      ครั้งที่  3 /2555  เม่ือวันพฤหสับดีที ่ 8  มีนาคม  2555 19 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555    เมื่อ   20 
วันพฤหัสที่   8  มีนาคม  2555   โดยปรับมีแก้ไข  21 
 22 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องสบืเนื่อง 23 
    4.1  รายงานทางการเงนิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 24 
           มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 
            4.2  รายงานผลการติดตามและประเมนิผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพนัธกิจ 27 
                        ในการบรหิารและพฒันา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  รอบ 8 เดือน 28 
                        (กุมภาพันธ์ – กันยายน 2554) 29 
   ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 30 
     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในข้อเสนอแนะของคณะกํากับติดตามและ31 

ประเมินผลงานของอธิการบดี ตามที่เสนอ  ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาถึงความสอดคล้องในการ32 

กําหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 33 

2555-2559) ที่เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ 3 /2555 เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2555 หากพบว่า34 

มีข้อเสนอแนะใดที่มหาวิทยาลัยมิได้กําหนดในแผนปฏิบัติงานรองรับข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลทําให้35 

การบริหารมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ จึงเห็นควรพิจารณาดําเนินการให้36 

สอดคล้องกัน แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและ37 

ประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ในปีงบประมาณถัดไป   รวมทั้งให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมของที่38 

ประชุมไปพิจารณาด้วย 39 
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  4.3  รายงานผลการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะ 1 
     เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม 2 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 
   4 

   4.4  การยืนยัน (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยใน 5 
      กํากับของรัฐ 6 
       ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 7 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการยืนยัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ8 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ไปยัง สํานักงานคณะกรรมการการ9 
อุดมศึกษา ต่อไป    10 
 ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยสร้างความเข้าใจที่ดีแก่นักศึกษาในเรื่องการปรับอัตราค่าธรรมเนียม11 
การศึกษา  และเห็นควรให้พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพิ่มขึ้นด้วย 12 
 13 
    4.5  รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 14 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 15 
 16 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 17 
     5.1  ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  18 
                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 
          มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้อนุมัติงบประมาณเงนิรายได้กลางปี ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 20 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ   21 
  22 
  5.2   ขออนุมัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 ของสถานีโทรทศันอ์ินเตอรเ์น็ต          23 
        และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 
    ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 25 
               มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 ของสถานีโทรทัศน์26 
อินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามที่เสนอ  และขอให้มหาวิทยาลัยรับ27 
ข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณาด้วย 28 
 29 

 5.3  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 30 
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ31 
มหาวิทยาลัย จํานวน  60  ท่าน   ตามที่เสนอ 32 
   33 
   5.4  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2555  34 
    ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชมุ) 35 
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูส้มควรได้รับปรญิญา36 
กิตติมศักด์ิ ประจําปี 2555 ดังนี ้37 

1. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์    เป็น ประธานกรรมการ 38 
    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 39 
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2. นายณรงค์ชัย  อัครเศรณ ี   เป็น กรรมการ 1 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 
3. นายเฉลมิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์    เป็น กรรมการ 3 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 4 
1. อธิการบดี          เป็น กรรมการ 5 
5.  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    เป็น กรรมการ 6 
6.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    เป็น กรรมการ 7 
7.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     เป็น กรรมการ 8 
8.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น กรรมการและเลขานุการ  9 

ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของทีป่ระชุมไปพิจารณาดําเนนิการด้วย 10 
 11 
   5.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น   12 
      ประจําปี 2555 13 
                มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอให้  รศ. ธีระ ฤทธิรอด  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภท14 
ผู้แทนคณาจารย์  ร่วมเป็นกรรมการบรหิารกองทุน 40 ปี  พัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยขอนแก่น 15 
 16 
           5.6  เสนอแต่งตั้งคณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์   17 
                  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบให้แต่งตั้ง  รองศาสตราจารยเ์ฉลิมศักด์ิ  พิกุลศรี  ดํารง18 
ตําแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2555 เปน็ต้นไป 19 
 20 

5.7   (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  21 
วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. .... และ (รา่ง) ประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่.../2555)                            22 
เรื่อง จัดต้ังหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 23 

    ที่ประชุม มีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชมุ) 24 
              มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วขอให้รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของ25 
ที่ประชุมไปพจิารณาปรับปรุงเอกสาร  โดยขอให้หารือกับ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 26 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนํากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 27 
 28 
ระเบยีบวาระที่ 6   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 29 
   6.1  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  30 
     มติ   ที่ประชมุพิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้ปิดหลักสูตร จาํนวน 18 หลกัสูตร ตามเสนอ  31 
 32 
   6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 33 
     มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว้อนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา จาํนวน  2,471  คน ตามเสนอ 34 
  35 
   6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ 36 
     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผูเ้สนอขอกําหนดตําแหนง่ทาง37 
วิชาการ  ที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ   38 
 39 
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ระเบยีบวาระที่ 7   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1 
    7.1  รายงานประจาํปี 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 

     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 3 
 4 
      7.2  การเวียนหนงัสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  5 

   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 6 
 7 

   7.3   รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนมีนาคม 2555  8 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 9 
 10 
   7.4  สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนมนีาคม 2555  11 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 12 
 13 
ระเบยีบวาระที่ 8   เรื่องอื่นๆ 14 
  8.1   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการที่ปรกึษา และคณะกรรมการ 15 
                   ผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการอํานวยการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 16 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการที่17 
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