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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่  6 กรกฎาคม  2554 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
ครั้งที่  5/2554 2 

วันพุธที่  6  กรกฎาคม  2554    3 
       ณ  ห้องเบต้า ชั้น 2  โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ 4 

------------------------------------------- 5 
 6 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้  7 
 8 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งตอ่ที่ประชุม 9 
                         - ไม่มี - 10 
   11 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 12 
                         - ไม่มี – 13 
 14 
ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 

  ครั้งที่  4 /2554  เม่ือวันพุธที่  1   มิถุนายน  2554 16 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรบัรองฯ  โดยให้ปรับแก้ไขชื่อ ตําแหน่งผู้เข้าร่วมประชุม ลําดับที่ 17 17 
ให้ถูกต้อง  เป็น รศ.ลําปาง แมน่มาตย์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 
   19 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องสบืเนื่อง 20 
 4.1  รายงานทางการเงนิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํเดือนพฤษภาคม 2554 21 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 22 
 4.2 รายงานผลการดําเนินงานคณะนิติศาสตร์ ระหวา่งวันที่ 1 -30 มิถุนายน 2554 23 
  ( เอกสารลับแนบท้ายรายงานการประชุม) 24 
 25 
 4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. .... 26 
  ที่ประชุมมีข้อคดิเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 27 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  28 
ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ....  โดยให้คณะนิติศาสตร์มีฐานะเป็นองค์กรในกํากับมหาวิทยาลัย และมีระเบียบฯ29 
การบริหารองค์กรที่สอดคลอ้งกับองค์กรในกํากับที่ทําหน้าที่ในการผลติบัณฑิตที่มีอยู่เดิม ยกเว้นในเรื่อง30 
คุณสมบัติเฉพาะ โดยขอให้รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข และเสนอ นายชูเกียรติ รัตนชัย31 
ชาญ พิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ต่อไป 32 
   33 
 4.4 การขออนุมัติเพิ่มจาํนวนตําแหนง่ผูช้่วยอธิการบด ี34 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กําหนดจํานวนตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติมได้อีก 35 
2 ตําแหน่ง รวมเป็น 17 ตําแหน่ง แต่หากภายหลังอธิการบดีมีความจําเป็นที่ต้องขอเพิ่มจํานวนผู้ช่วยอธิการบดี36 
มากกว่าที่ได้รับอนุมัติ   สามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมได้ 37 
 38 
ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 39 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่  6 กรกฎาคม  2554 

 5.1 (ร่าง) ทศิทาง เปา้หมาย หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น        1 
       ในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 2 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ(ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 3 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติให้ความเหน็ชอบหลักการ (ร่าง) ทศิทาง เป้าหมาย หลกัเกณฑ์และ  4 
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลยัขอนแก่นในชว่งแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 5 
2555-2559)  โดยให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 6 
 7 
 5.2 แนวทางการปฏิรูปการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 9 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบหลักการแนวทางการปฏิรูปการจัดโครงสร้างการ10 
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ  โดยขอให้รับข้อคดิเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา11 
ด้วย   และมอบให้ นายนนทกิร กาญจนจิตรา  นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ และ นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์  12 
เป็นที่ปรึกษา ในการดําเนินการปฏิรูปการจัดโครงสร้างฯดังกล่าวด้วย 13 
 14 
 5.3 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรพัยากรบคุคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําป ี15 
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558   16 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 17 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร18 
บุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558  ตามท่ีเสนอ และให้รับข้อคิดเห็น19 
เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 20 
 21 
 5.4 แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 22 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า  (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 23 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วใหค้วามเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามท่ีเสนอ และให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 25 
 26 
 5.5  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงนิ  27 

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... 28 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม (ซึง่มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 29 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น         ว่า30 
ด้วย คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... ตามท่ีเสนอ โดยให้ปรบั31 
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม   และ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการเงิน32 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 33 

1. นายณรงค์ชัย  อัครเศรณ ี    เป็นประธานกรรมการ 34 
             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 35 
       2.  นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ ์   เป็นกรรมการ 36 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 37 

3.  นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ    เป็นกรรมการ 38 
             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 39 
       4.  ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการ 40 
             กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผูบ้ริหาร 41 

5.  ศ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม    เป็นกรรมการ 42 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่  6 กรกฎาคม  2554 

             กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 1 
6.  ประธานสภาคณาจารย์    เป็นกรรมการ 2 

       7.  นายสมนึก  ป่ินทอง    เป็นกรรมการ 3 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 4 
        8.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร  เป็นกรรมการ 5 

9. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 6 
10. ผู้อํานวยการกองคลัง    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 7 

 8 
 5.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวสัดิการสงเคราะหบ์ุคลากร 9 
               พ.ศ. .... 10 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 11 
กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ  12 
 13 
 5.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร ์ 14 
               พ.ศ. .... 15 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ว่าด้วย 16 
กองทุนส่งเสริมการใช้คอมพวิเตอร์ พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ  17 
 18 
 5.8 ขอความเห็นชอบปรับลดศูนย์การศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ของ  19 
      วิทยาลัยการปกครองทอ้งถิ่น ประจาํปีการศึกษา 2554 20 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบการปรับลดศูนย์การศึกษาในหลักสูตร              รัฐ21 
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นให้เหลือเพียง 2 ศูนย ์คือ 1) ศูนย์การศึกษาอําเภอ22 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ  2) ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุบลราชธานี  ตามท่ีเสนอ  23 

 24 

 5.9 เสนอแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น              25 
      (เพิ่มเติม) 26 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน27 
มนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ตามเสนอ 28 

 29 
ระเบยีบวาระที่ 6   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  30 
 6.1  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํานวน   5 หลักสูตร 31 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 5  หลักสูตร ตามเสนอ 32 
 33 
 6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 34 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติปริญญาให้ผูส้ําเร็จการศึกษา จํานวน  578 ราย ตามท่ี35 
เสนอ 36 
 37 

 6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ 38 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  39 
ที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ   40 
 41 

 42 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่  6 กรกฎาคม  2554 

ระเบยีบวาระที่ 7   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1 
 7.1  ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....  2 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 
 4 
 7.2 การแก้ไขข้อบังคบักองทุนสาํรองเลี้ยงชีพสาํหรบับคุลกรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทีจ่ดทะเบยีนแลว้  5 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 6 
 7 
   7.3  คําสัง่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งบุคคลดํารงตําแหน่ง และคณะกรรมการชุดต่างๆ  8 
               ในเดือน มิถุนายน 2554 9 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 
 11 
 7.4   การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา  12 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 13 
   14 
 7.5  รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนมิถุนายน 2554 15 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 16 
 17 
 7.6  สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานสรุปข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น   18 
               ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจาํเดือนเมษายน  2554 19 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 
 21 
ระเบียบวาระที่ 8   เรื่องอื่นๆ 22 
 8.1  ขออนุมัติตําแหน่งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เพิม่ 1 ตําแหน่ง  23 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตําแหน่งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เพ่ิมเติมอีก 1 ตําแหน่ง เพ่ือ24 
รับผิดชอบกํากับดูแลศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเสนอ 25 
 26 
 8.2  การจัดงานและจัดหาทุนวันศรนีครนิทร์  27 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ  28 
 29 
 30 
 31 
 32 

---------------------------------------- 33 


