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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2555  เมื่อวันพุธที่  6  มิถุนายน   2555 
ฉบับได้รับการรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2555   เมื่อวันพุธที่  4  กรกฎาคม  2555 แล้ว 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
ครั้งที่  6/2555 2 

วันพุธที่  6  มิถุนายน  2555    3 
ณ ห้องประชุมสารสนิ  ชัน้ 2  อาคารสิรคิุณากร  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  4 

------------------------------------------- 5 
 6 
  เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  7 
 8 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งตอ่ที่ประชุม 9 
   ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุมเพื่อพักรักษาสุขภาพ จึงมอบให้    10 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน 11 
    12 
ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 13 

-  ไม่มี  - 14 
      15 
ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 
                      ครั้งที่  5 /2555  เม่ือวันพุธที่  2  พฤษภาคม 2555 17 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555    เมื่อ   18 
วันพุธที่   2  พฤษภาคม  2555   โดยมีการแก้ไข  19 
 20 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง 21 
   4.1  รายงานทางการเงนิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํเดือนเมษายน 2555 22 
                มติ  ที่ประชุมรับทราบ  23 
 24 
   4.2  รายงานทางการเงนิ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาส 2 25 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)   26 
                มติ   ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร าบแล ะ ใ ห้ ก า ร รั บ ร อ ง ร า ย ง านท า งบั ญชี ข อ ง งบก า ร เ งิ น27 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2555) 28 
ตามเสนอ  โดยขอให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย  29 
 30 
             4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินการและมาตรการ/โครงการตามนโยบาย 31 
                  การกํากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 32 

(ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555) 33 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)  34 

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลตามแนวทางการดําเนินงานและมาตรการ/โครงการตาม35 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 36 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) ตามเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของ37 

ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  38 

 39 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2555  เมื่อวันพุธที่  6  มิถุนายน   2555 
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 4.4  ศาลปกครองขอนแก่นมีคําสัง่ยกคําขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรอืวิธีการคุ้มครอง  1 
                    เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพพิากษาของผูฟ้้องคดี คดีปกครองหมายเลขดาํที่     2 

     239/2554   3 
     มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนนิการประชาสัมพันธ์4 
เชิงรุก เก่ียวกับผลของคดีทีม่หาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยเปน็ผูถู้กฟ้อง ซึ่งมีคําวินิจฉัยหลักของศาล5 
ออกมาแล้วใหป้ระชาคมในองค์กรได้รับทราบในวงกว้าง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี  6 
  7 
 4.5  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น      8 

  วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2555)                     9 
  เรื่อง จัดต้ังหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 10 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 11 
   มติ   ที่ประชมุพิจารณาแลว้เห็นชอบในหลักการ (รา่ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ12 
บริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแกน่ 13 
(ฉบบัที่.../2555)   เรื่อง จัดต้ังหน่วยงานในมหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  โดยให้รบัข้อคิดเห็น14 
เสนอแนะของที่ประชุมไปพจิารณาปรับแก้ไข ก่อนการประกาศใช้ต่อไป 15 
 16 
            4.6  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …. 17 
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 18 
กองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  ตามที่เสนอ  และเพื่อความชัดเจน ควรปรับชื่อระเบียบฯให้19 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เป็น “(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 50 ปี เพื่อพัฒนา20 
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ....” 21 
  22 
  4.7   ขอแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัที่ 2/2554)  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  23 
      เงื่อนไขการต่อเวลาราชการและการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ   24 
      ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ  65 ปี สังกัด    25 
      มหาวิทยาลยัขอนแก่น  26 
                    ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 27 
            มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรใหป้รับแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2554)  28 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการต่อเวลาราชการฯ  ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน  โดยแยกจัดทําเปน็ประกาศ29 
สภามหาวิทยาลัย  2  ฉบับ คือ 30 

1. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนใน31 
สถาบนัอุดมศกึษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  32 
    โดยให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการต่อเวลาราชการ33 
ของข้าราชการ  พลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2550 34 

2. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกํากับ ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบติัราชการของ35 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 
   โดยให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่มหาวทิยาลัยต้องการ 37 

เม่ือดําเนินการจัดทํารา่งประกาศฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอีกครั้ง           38 
 39 
 40 
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4.8 การทําประชาพิจารณ์โครงการพัฒนาพื้นที่เชงิพาณิชย์สร้างสรรค์ บริเวณกังสดาล 1 
     ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 2 
     มติ  ที่ประชมุพิจารณาแลว้เห็นควรใหค้งมติเดิม คือทาํประชาพิจารณ์โครงการหลงัจากที่ได้3 
คัดเลือกโครงการเรียบร้อยแล้ว เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในการทาํประชาพิจารณ์  4 

 5 
4.9 การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 6 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ และอธิการบดีรับไปประสานกับหน่วยงานที่7 

รับผิดชอบให้ดําเนินการตามข้อเสนอต่อไป 8 
 9 
ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 10 
 5.1    การเตรยีมการเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 11 
 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 13 
      มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของทีป่ระชุมไปพิจารณา14 
ด้วย  ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีข้อคิดเหน็เสนอแนะเพิม่เติม สามารถเสนอมาที่ รองอธิการบดฝีา่ยวิเทศ15 
สัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ  16 
 17 
            5.2  เสนอแต่งตั้งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  18 
                  ฝ่ายมหาวิทยาลัย 19 
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่าย20 
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน ตามที่เสนอ 21 
 22 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 23 

   6.1  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  24 
     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 69 หลักสตูร  และ เห็นชอบให้25 
ปิดหลักสูตร จาํนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ 26 
 27 
 28 
  6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 29 
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา จาํนวน 645 คน ตามเสนอ 30 
 31 
  6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ 32 
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผูเ้สนอขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ  33 
ที่คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการเสนอ และรบัทราบขอ้สังเกตดังกลา่ว   34 
 35 
ระเบยีบวาระที่ 7   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 36 
   7.1  การพิจารณาการขอรบัรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 37 
        มต ิ ที่ประชมุรับทราบ    38 
 39 
 40 
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   7.2  การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา    1 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 2 
 3 

   7.3  รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนพฤษภาคม 2555  4 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 5 
 6 
   7.4  สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนพฤษภาคม 2555  7 
       มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 8 
 9 
   7.5  การจัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” ของสถาบันคลังสมองของชาต ิ10 

     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 

   7.6  การระดมทุนจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 14 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้รับข้อคดิเห็นเสนอแนะของที่ประชมุไปพิจารณาด้วย 15 
 16 

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ 17 
   8.1  การเชิญชวนร่วมเป็นสมาชิก สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท.) 18 
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมสภา19 
มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)   20 
  21 
 22 
 23 
 24 
 25 

--------------------------------------------------------------- 26 


