
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 5/2557 

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

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

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

1.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รบัรางวลัเชิดชเูกียรต ิ
อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ

รางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

  1. สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ซึ่งเป็นองค์กร        

ที่คัดเลือกบุคคลที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน การบริหาร ดูแลและจัดการงานที่ดีเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติ

ปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องและให้กําลังใจเพื่อเป็นสิริมงคล เข้ารับประทานโล่รางวัล  

ธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประทานโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานพิธีมอบ  

      โดยในปี พ.ศ. 2557 รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือก

ให้รับรางวัลธรรมาภิบาล "สิงห์ทอง" ครั้งที่ 4 รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2557 ภายใต้โครงการ       

"ยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศ" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค์ 

องคมนตรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 

2. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 15th  TSAE National  Conference 

and  the 7 th  International Conference (TSAE 2014) ) ระหว่างวันที่  2 - 4 เมษายน 2557 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี 

ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลภาคบรรยาย จํานวน 2 รางวัล ประกอบด้วย 

            2.1 อาจารย์ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ ได้รับรางวัล “Award of  Excellent Paper” ในการประชุม

ระดับนานาชาติ เรื่อง “Development of  Force Measurement Instrument for  Plough in Mountain Region” โดยมี             

Mr. Karma Thinley จาก Agricultural Machinery Center ประเทศภูฏาน เป็นผู้ร่วมวิจัย 

            2.2 นายชูชาติ เฉลิมถ้อย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมกับ อาจารย์ขวัญตรี        

แสงประชาธนารักษ์ และ ผศ. เสรี วงส์พิเชษฐ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมระดับชาติ เรื่อง  “การศึกษา

เปรียบเทียบดัชนีการโรยท่อนพันธ์ุเครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อนพันธ์ุในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น “  

3. การประชุม The 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2557 ผศ.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ

เจ้าของผลงานนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง Anthocyanins from Purple Waxy Corn: Products Development for 

Health and Wellbeing ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์ ในการ

ประชุมดังกล่าว 

4. การประชุมวิชาการสมาคมฟิสิกส์ไทย ครั้งที่ 9 ประจําปี 2557 (The 9th Annual Conference of 

the Thai Physics Society Siam Physics Congress 2014: SPC2014) ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2557 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2557 วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด High-Speed Physics เพื่อสื่อถึง

องค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ที่ได้รับการค้นพบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เป็นการกระตุ้นเตือนนักฟิสิกส์ไทย    

ให้ต่ืนตัว มุ่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ทันต่อความเป็นไปของวงการฟิสิกส์และเทคโนโลยีในระดับโลก 

ในการนี้  นายวัฒนา ตุ่ ยไชย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ช้ันปีที่  1 สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี                     

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคัดเลือกโครงงานค้นคว้า

อิสระสาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 7 โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดคือ  "การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุนาโนคอมโพสิต 

CaCu3Ti4O12 /Au " โดยมี อาจารย์ประสิทธ์ิ ทองใบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 

 2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนเมษายน 2557 

       อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนเมษายน 2557 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ 

ประกอบด้วย งานประจําทั่วไป การเป็นประธานการประชุม การประชุม/ร่วมประชุม/การปรึกษาหารือ การเป็น

ประธานในพิธีเปิด และร่วมพิธีเปิด ร่วมงานต่างๆ โดยมีภารกิจสําคัญและเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุม คือ 

   2.1.1 ร่วมกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ําดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ําดีสัญจร ครั้งที่ 6 

จัดโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ําดี และโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็ง

ท่อน้ําดี (CASCAP) ณ หอประชุมโรงเรียนกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

   2.1.2 ร่วมพิธีและเข้ารับรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น

แห่งปี พ.ศ. 2557 จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุม

สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 

   2.1.3 ประธานพิธีเปิดงานและให้นโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (BPR: Business 

Process Re-design) ในสํานักงานอธิการบดี ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   2.1.4 โครงการพบปะและรับฟังความคิดเห็นบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  2.1.5 กิจกรรมต่างๆ ในประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. 2557  

  2.1.6 ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น

และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ University of Hawaii at Manoa (UHM) University of 

Missouri (MU) Georgia State University (GSU)  

  2.1.7 รายงานภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ  

       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
    มติ ที่ประชุมรับทราบ 

2.2 คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหาร 

และพัฒนามหาวิทยาลัย และกําหนดแนวทางการกํากับติดตามและประเมินอธิการบดี 

              กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อ 5 วรรคสาม แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 กําหนดให้ก่อนที่จะ
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2557 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2557 วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557  

ดําเนินการสรรหาอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยทบทวนวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของมหาวิทยาลัย กําหนดพันธกิจ

และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค์

เพิ่มเติมจากที่ได้กําหนดไว้ในวรรคแรกและกําหนดแนวทางการประเมินผลงานอธิการบดีที่ชัดเจน และประกาศให้

ทราบทั่วกันก่อนการเสนอชื่อ นั้น  

   สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้เห็นชอบและเลือก

องค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัย และกําหนดแนวทางการกํากับติดตามและประเมินอธิการบดี ดังนี้  

1. นายเตช บุนนาค            เป็นประธานกรรมการ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

3. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ ์       เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ          เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล     เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร 

6. รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา       เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

7. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ       เป็นกรรมการ 

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมดุและการเรียนรู้) 

8. ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ช่ืน        เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

9. นางกาญจนศรี สิงห์ภู่           เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถานบนัอุดมศึกษา 
10. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร       เป็นกรรมการ 

ประธานสภาคณาจารย์ 

11. นายเสกสิทธ์ิ สังคีรี            เป็นกรรมการ 

ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตันติยาสวัสดิกุล     เป็นกรรมการ 

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13. นายณัฐพงศ์ ไชยสงค์            เป็นกรรมการ 
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นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น      

14. รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม        เป็นเลขานุการ 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีภาระหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแนวทางกําหนดพันธกิจและนโยบาย         

ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค์เพิ่มเติมจากข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 และกําหนดแนวทางการ

กํากับติดตามและประเมินอธิการบดีเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
    มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที่ 4/2557 

                      เม่ือวันพธุที่ 2 เมษายน 2557  

    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุนและรายงานกระแสเงินสด 

ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 

 มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแส

เงินสด ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ตามเสนอ  

 

        4.2 (ร่าง) ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อํานวยการสถาบนั สํานัก 

ศูนย์ และส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อํานวยการ

สถาบัน สํานัก ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามเสนอ 

 

        4.3 พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น  

เรื่อง ยุบสถานีโทรทศัน์อนิเตอร์เน็ตและวทิยุกระจายเสยีง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ประชมุได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดําเนินงานของสถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและ

วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้ยุบสถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต
และวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2556) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และให้จัดทําประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย 



5 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2557 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2557 วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557  

 
4.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวชิาการ ปี พ.ศ. 2556 
ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

 มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 ตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                        5.1 การสรรหาคณบดคีณะเภสัชศาสตร์และคณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร ์

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้เลือกและอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

เภสัชศาสตร์และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามองค์ประกอบข้อ 7 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      ว่าด้วย 
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ดังนี้  

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเภสัชศาสตร์ 

1.1 รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  เป็นประธานคณะกรรมการ 

 อธิการบดี       

1.2 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์    เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

1.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์   เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

1.4 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

1.5 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข     เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1.6 รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร    เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
1.7 รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร   เป็นกรรมการ 

ประธานสภาคณาจารย์    

2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

1.1 รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  เป็นประธานคณะกรรมการ 

อธิการบดี       

1.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง    เป็นกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.3 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์        เป็นกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.4 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ    เป็นกรรมการ 

      คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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1.5 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข     เป็นกรรมการ 

  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.6 ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ช่ืน     เป็นกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

1.7 รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร   เป็นกรรมการ 

  ประธานสภาคณาจารย์     

 

5.2  การต่อสญัญาเช่าพื้นทีธ่นาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการตามเสนอ ดังนี้ 

1. ให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้รับสิทธิในการใช้อาคารและพื้นที่ตามหลักการ

ที่นําเสนอเป็นระยะเวลา 10 ปี 

2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เจรจาต่อรองผลประโยชน์เพิ่มเติม

จากที่ธนาคารฯ เสนอ และให้การเจรจาต่อรองผลประโยชน์ดังกล่าวถือเป็นที่สุด 

3. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดทําสัญญาฯ ต่อไป 

 

5.3 การจัดต้ังสถาบนัวิจัยและพัฒนาวชิาชีพครอูาเซยีน มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
     ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ โดยขอให้คณะศึกษาศาสตร์รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป

พิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อนดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5.4  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร ์ 
           ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกต (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 50 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์ ตามเสนอ 

5.5  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริการสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกต (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริการสุขภาพ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ 

5.6 คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิและรางวัลพระธาตุพนม

ทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2557 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบและแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักด์ิและรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2557 ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

 6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
            ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกต (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 554 คน ตามเสนอ และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการจัดทํารายละเอียดขั้นตอนการขออนุมัติ

ปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในคราวต่อไปด้วย  

 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  

          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ  

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

      มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเปิดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

7.1  รายงานคาํสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆที่ออกโดยสภามหาวทิยาลัย ประจําเดือนเมษายน 2557   

     มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
      มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 

 7.3  รายงานผลคําวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1/2557 ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
        ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกต (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 

มต ิที่ประชมุรบัทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  

 8.1 รายงานผลตามแนวทางการดําเนินการและมาตรการ/โครงการตามนโยบายการ

กํากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (ผลการดําเนินงาน

ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงมีนาคม 2557) 

      มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 8.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2552 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ประธานสภาคณาจารย์ประสานและหารือประเด็นดังกล่าวไป

ยังที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณายกร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อไป 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2557 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2557 วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557  

 8.3 พธิีแสดงความขอบคุณแด่ รองศาสตราจารย์ลําปาง แม่นมาตย์  

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมปรบมือแสดงความขอบคุณแด่ รองศาสตราจารย์ลําปาง แม่นมาตย์ คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

8.4 คู่มือการดูแลสุขภาพ  

มติ ที่ประชมุรบัทราบและขอบคุณ 

 

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


