
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 4/2558 

 วันเสารท์ี่ 4 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชมุ ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

------------------------------------------- 
 
     ก่อนเริ่มการประชุม เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวารดิถีปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งใกล้จะมาถึง ประธานได้เรียนเชิญ ศ.เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์ ในฐานะผู้อาวุโสกล่าวอวยพร
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น 
จึงกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2558  

       ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 
เป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2558 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นควรให้เลื่อนการประชุมจากเดิมวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 เปลี่ยนเป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 
และอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมฯ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะประสานและแจ้งความชัดเจนให้แก่     
ทุกท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไป   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
 2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บรหิาร แทนตําแหน่งที่ว่างลง 

   อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยรองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผลให้พ้นจากการดํารงตําแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร  

    ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตําแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 562/2558) ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558  

        จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 

      อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ในเดือนมีนาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล           
เชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น  
       1.1 รางวัลจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมอบแด่ ผศ. ไมตรี 
อินทร์ประสิทธ์ิ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ลัดดา ศิลาน้อย คณะศึกษาศาสตร์ และนายชินโชติ บุญรักษา นักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
    1.2 รางวัลจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมอบแด่ รศ. สุรศักด์ิ วงศ์รัตนชีวิน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ศ.วันชัย มาลีวงษ์  
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    1.3 รางวัลการนําเสนอและบทความวิจัยดีเยี่ยมระดับนานาชาติ “Award of Excellent Paper” 
The 6th International Conference on Environmental and Rural Development ณ มหาวิทยาลัย Bohol Island State 
University, เมืองฺ Tagbilaran City, Bohol ประเทศฟิลิปปินส์ โดย ผศ.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คณะเกษตรศาสตร์  
    1.4 รางวัล “International Recognition Award for Occupational Toxicologist” ในโครงการ 
2015 Global Senior Scholar Exchange Award, USA จาก Society of Toxicology (SOT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เมือง
ซาน ดิเอโก้ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดย ผศ. สุนิสา ชายเกลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์  
    1.5 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล        
รองชนะเลิศ การประกวด M Design Award ในงานโมเดอร์นฟอร์มดีไซน์คอนเทสต์ ครั้งที่ 16  
    1.6 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับประถมศึกษา ที่มีผลสอบ O-NET      
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 8 คน วิชาภาษาอังกฤษ 3 คน (มีหนึ่งคนที่ได้เต็ม 100 ทั้งสองวิชา)  
  2. การบรรยายและการถ่ายทอดนโยบายแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ. 2558-2562 ให้แก่คณะ/หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สํานักวิทยบริการ คณะพยาบาลศาสตร์  

 3. การดําเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่   
                                   3.1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 4 ประเด็นหลัก คือ การส่ือสาร
และสร้างความเข้าใจ การเตรียมการเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเตรียมการช้ีแจงกรรมาธิการ การเตรียมความพร้อม
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  

3.2 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT โดยการปรับปรุง UniNet Node ที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ย้ายตู้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายพร้อมสายใยแก้วที่มี
มากกว่า 40 เส้นทางไปทั่วอีสานตอนบน  

3.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง  ๆเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง 

3.4 การเตรียมความพร้อมบุคลากรที่วิทยาเขตหนองคาย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
สื่อสารองค์กร พร้อมด้วยสํานักทะเบียนฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการ สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน และ
กองสื่อสารองค์กร เพื่อปรับปรุงการให้บริการนักศึกษาและบุคลากรอย่างเป็นระบบ ด้วยคุณภาพการบริการเช่นเดียวกับ  
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3.5 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการหารือกับหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดมาตรการต่างๆ ที่จะทําให้ Vision “Zero” เกิดขึ้นได้จริงในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้หารือ
ร่วมกับ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ในการกําหนดแนวทางการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการสัญจรบนถนน และการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทํากิจกรรมรณรงค์ต่อไป 

4. Excellent Academy   
4.1 องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต  

- ศึกษาดูงานการจัดการนักศึกษาผู้พิการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต          
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบนโยบายให้แก่บุคลากร  

ในการพัฒนาการกีฬาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
     4.2 องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย  
              - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการ First draft manuscript writing clinic ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็น 1 ใน 4 
มหาวิทยาลัยแรกที่จัดทํา clearing house ให้แก่นักวิจัยไปทํางานภาคเอกชน ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วม
โครงการนี้ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนา Research Infrastructure การ
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พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ การพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่สังคมการวิจัย สร้างความเข้มแข็งให้แก่ ศูนย์วิจัย/กลุ่ม
วิจัย ยกระดับศูนย์วิจัยเป็นสถาบันวิจัย นําผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น  
    - การผนึกกําลังกันเป็น “พันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University Network, 
RUN)” ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งเป้าวิจัยใน 6 คลัสเตอร์สําคัญ 
ได้แก่ พลังงาน อาหารและน้ํา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ วัสดุ สุขภาพและอาเซียน 

4.3. การเตรียมความพร้อมสู่สากล  
           - ให้การต้อนรับอธิการบดีจาก Niigata University พร้อมทั้ง อาจารย์และนักศึกษา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน 21 คนจาก Niigata University, Hiroshima University และ Tohoku University    
           - เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษาจาก Edith Cowan University, Australia 

จํานวน 10 คน ภายใต้โครงการ New Colombo Plan เพื่อเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะวิทยาศาสตร์ (สาขา 
environmental science) ระหว่าง June - July 2015  

5. Culture & Care Community การเตรียมความพร้อมในการดําเนินยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
Cultural Park, Culture Community และ Creative Economy ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และชุมชนสัมพันธ์ โดยพิจารณาลําดับของกิจกรรม ดังนี้ 

• หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสร้างสรรค์ 
• การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านงานสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรม 
• งาน “Sithan Festival”  
• โครงการบริการทันตกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม   

ราชกุมารี โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 
เทศบาลนครขอนแก่น  

    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

      เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน นอกจากเน้นด้านภาษาอังกฤษแล้ว เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน มหาวิทยาลัยควรเน้นการเรียน    
การสอนไปถึงกลุ่มภาษาอาเซียนด้วย  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที่ 3/2558  
                      เม่ือวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558   
   มติ ที่ประชมุพิจารณาแลว้ ให้ปรับแก้ไข ดังนี ้
       หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 39 ให้เว้นวรรค ท้ายคําว่า กองอาคารและสถานที่ 

 หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 

  4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 
   ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด  

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2558 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
     4.3 รายงานการศึกษาดงูาน ณ University of Malaya ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซยี 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
4.4 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ มะละกา กับ ASEAN 2015 : สู่อนาคตแหง่อดตีกาล ? 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
4.5 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

     4.6 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี  
ตามนโยบายและพนัธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย 

     ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ  
  ที่ประชุมแสดงความช่ืนชมต่อผลการดําเนินงานดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะว่าควรให้

อธิการบดีได้กําหนดและนําเสนอเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาตามประเด็นต่างๆ เพื่อให้กรอบการทํางานมีความ
ชัดเจนและจักได้เป็นแนวทางในการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไปด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย
ในการกําหนดเป้าหมาย และแผนปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ   
ในปีงบประมาณถัดไป ตามที่เสนอ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม     
ไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
        4.7 รายงานความก้าวหนา้ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี       

คณะทันตแพทยศาสตร์ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
1.1 อธิการบดี              เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์      เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
1.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์     เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
1.4 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ      เป็นกรรมการ 

   คณบดคีณะเทคนิคการแพทย์ 
1.5 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข       เป็นกรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
1.6 ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ        เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
1.7 รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร     เป็นกรรมการ 

   ประธานสภาคณาจารย ์
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2558 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558  

      5.2 ขออนุมัติเพิ่มจํานวนรองคณบดี คณะเภสัชศาสตร ์
     ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 
มติ ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มจํานวนรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 1 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายหลักสูตร

นานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ตามที่เสนอ 
5.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งมหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจําปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่เสนอ 
5.4 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ 
5.5 งบประมาณเงนิรายได้กลางปี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ 
5.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษยเ์ก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 
5.7 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์        

ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. .... 
     ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ดังนี้ 
     1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุน

ให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. .... ตามที่เสนอ  
     2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นการดําเนินการในเชิงการ

บริหารจัดการ ดังนั้น จึงมีมติให้คงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 5 แห่ง (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับดังกล่าวดังเดิม 

  และมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม      
ไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

5.8 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์และสือ่สารองค์กร 
มติ ที่ประชุมอนุมัติการปรับเปลี่ยนและเพิ่มตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายชุมชน

สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตามองค์ประกอบที่เสนอ 
 

5.9 โครงการจัดต้ังสถาบนัวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ํา อนุภูมิภาคลุ่มน้าํโขง    
     ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 
มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดต้ังสถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ํา           

อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ตามที่เสนอ 
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 5.10 โครงการจัดต้ังสถาบนัวิจัยทรพัยากรน้ําใต้ดิน 
มต ิที่ประชุมอนุมัติการจัดต้ังสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ําใต้ดิน ตามที่เสนอ 

5.11 โครงการคัดเลือกผู้ให้บริการรถขนส่งมวลชน สําหรับเป็นสวัสดิการรับ-ส่งนักศึกษา 
และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 
มติ ที่ประชุมอนุมัติหลักการการดําเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้บริการรถขนส่ง

มวลชนเพื่อเป็นสวัสดิการรับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และมอบหมาย
ให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
  6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 695 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย  

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   จํานวน 14 หลักสูตร ตามเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานสรปุผลการดาํเนนิงานการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 7.2 รายงานประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 ของวทิยาลยันานาชาต ิ
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

    7.3  รายงานคําสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนมนีาคม 2558   
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
7.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
7.5 รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
  7.6 รายงานประจําปี พ.ศ. 2555-2558 คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
7.7 รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปงีบประมาณ 2557 วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2558 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558  

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
8.1 การจัดงาน “Sithan Festival”  

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ได้รับประเด็นตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดําเนินการต่อไป 
 
 

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


