
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่ 
ครั้งที่ 4/2556 

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556    
ณ ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

------------------------------------------- 
  เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วย พลตํารวจเอกเภา สารสิน 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถึงแก่อนิจกรรม ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 กําหนดให้   
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอดําเนินการเป็นประธานที่ประชุมแทน
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

    1.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 24 ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2 การแต่งตัง้ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่ 3  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ครั้งที่ 3/2556 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2556  

       ขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1  รายงานทางการเงนิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํเดือนมนีาคม พ.ศ. 2556  
 มต ิที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํเดือนมีนาคม 2556 
ตามที่เสนอ 
  
 4.2 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  ไตรมาส 2 
      มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ไตรมาส 2 ตามท่ีเสนอ  
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556  
ฉบับได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 24 โดยวิธีการเวียน เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแทนตําแหน่งที่ว่าง           

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแต่งต้ัง ศาสตราจารย์วีระชัย โควสุวรรณ ให้ดํารงตําแหน่ง    รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป และขอเชิญบุคคล
ดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ 

 

  5.2 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
        ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แก้ไขข้อความตามข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมและ
เห็นชอบงบประมาณกลางปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ 
  
       5.3 พิจารณาเสนอผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ 
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอให้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการ        สภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์        ตาม
องค์ประกอบกรรมการฯ ลําดับที่ (2) 
    

5.4 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Greenwich University  
ประเทศสหราชอาณาจักร 

    ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และ Greenwich University ประเทศสหราชอาณาจักร ตามเสนอ โดยอธิการบดีขอรับข้อเสนอแนะและแนวทาง
ต่างๆ ไปหารือร่วมกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการในการเจรจาต่อรองกับ Greenwich University เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่นักศึกษาให้มากที่สุด 

 

5.5 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารขา้ราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. .... 

   ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหาร

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาด้วย 

5.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวสัดิภาพนกัศึกษา พ.ศ. 2556 
   ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 



3 

 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556  
ฉบับได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 24 โดยวิธีการเวียน เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556  

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  

 5.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพลตํารวจเอกเภา สารสิน เพือ่การศึกษา
และวิจัย พ.ศ. 2556 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพลตํารวจเอกเภา 
สารสิน เพื่อการศึกษาและวิจัย พ.ศ.2556 ตามเสนอ 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
    มต ิที่ประชุมเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลกัสูตร จํานวน 20 หลักสตูร และขอให้มหาวิทยาลัยนํา

ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย  

6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา  
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 291 คน ตามเสนอ  

6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง          ทาง
วิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ  
 
ระเบยีบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   7.1 เอกสารเกี่ยวกับพล.ต.อ. เภา สารสิน (Obituary) ในความทรงจําของผม 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสไดรฟ์  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3 รายงานผลการดาํเนินงานสถาบนัภาษา ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

7.4  รายงานผลการดําเนินงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจําปีงบประมาณ 2555 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556  
ฉบับได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 24 โดยวิธีการเวียน เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556  

7.5  การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 

 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

7.6 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบด ีประจําเดือนมีนาคม-เมษายน 2556  

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.7 สรปุข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนมนีาคม-เมษายน 2556 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่8  เรื่องอืน่ๆ 
8.1 รายงานผลการพจิารณาต่อเวลาราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม) 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการรายงานผลการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) ตามเสนอ 

8.2 รายงานประจําปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      มติ ที่ประชุมรับทราบ 

8.3 รายงานการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีคณะนิติศาสตร์ 
      มติ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีคณะนิติศาสตร์ ตามเสนอ และ
เห็นชอบให้คณะผู้เจรจาไกล่เกลี่ยฯ ดําเนินการสอบทานในกระบวนการตามประเด็น ข้อ 2 โดยมอบหมายให้            
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์เป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในการประสานงานกับคณะผู้เจรจาไกล่เกลี่ยฯ   ก่อน
สรุปผลการสอบทานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสต่อไป 
 
 
 

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


