
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 6/2558 

 วันเสารท์ี่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

------------------------------------------- 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

1.1 การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) 
ประธานได้กล่าวแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้จัดพิธีบําเพ็ญกุศลสรีระ

สังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ด้วยความ
เรียบร้อยและสมเกียรติพระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาอย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยและนานาประเทศ 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  1.2 (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ.ศ. ... 
      ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับพิจารณา (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ.ศ. .... นั้น จะมีผลกระทบต่อระยะเวลาตามแผนพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะในส่วนของการเลือกต้ังซึ่งคาดว่าจะต้องเลื่อนระยะเวลาออกไปจาก
เดิม ซึ่งกําหนดไว้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ ในส่วนของ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. .... ซึ่งผ่านที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียบร้อยแล้ว ยังสามารถดําเนินการต่อไปได้ตามขั้นตอนปกติ 
และไม่ถูกกระทบจากกรณีดังกล่าว 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  1.3 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
       ประธานได้มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกรณี

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 
       กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดังนี้ 
         1. ตามท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 (ชุดปัจจุบัน) จะครบวาระการดํารง

ตําแหน่งในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามกระบวนการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มา  
ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น ประกอบกับมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 กําหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังนั้น หากยังมิได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามนัยดังกล่าว 

 2. หาก (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... เพื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีสภาพบังคับตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยนัยแห่งบทเฉพาะกาลซึ่งเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันที่ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ   
มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ก็จักต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามนัยแห่งบทเฉพาะกาลดังกล่าว 

 ฉะนั้น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งจักต้องปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป อาจจะเป็น 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันหรือชุดใหม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในเรื่องใดก่อน  

 อนึ่ง การเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นั้น เป็นขั้นตอนและกระบวนการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ หรือรัฐบาล ตามแต่กรณี  

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2558 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 

      อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ในเดือนพฤษภาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลายรางวัล อาทิเช่น  

1.1 นายกฤษณ์ รัตนปัญญาพันธ์ุ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Poster Award “2015 International Conference on Alternative Energy 
in Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE)” ในผลงานชื่อ The study of a power system 
in a pulp and paper plant in Thailand ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร 

1.2 นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบ
ปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในงาน GSPA OPEN HOUSE ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันบัณฑิต   
พัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

1.3 นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Third 
special award from Monsanto และ Third grand award โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ผลของสารสกัดหยาบจากหญ้าคา  
ที่มีต่ออัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและผลกระทบต่อแมลงตัวห้ําไข่เพลี้ยกระโดด  
สีน้ําตาล" ในงาน Intel International Science and Engineering Fair 2015 ณ เมือง Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีโครงงานเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 1,700 เรื่อง จาก 78 ประเทศทั่วโลก  

1.4 คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) จากผลงานวิจัยดีเด่นด้านสาธารณะ ประจําปี พ.ศ. 2557 ในผลงานวิจัยเรื่อง คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits – 
Functional Fruits)  

2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
2.1 หารือผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เพื่อกําหนดทิศทาง แนวทาง การดําเนินงานในส่วน         

ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  
2.2 กําหนดทิศทาง/นโยบายของคณะกรรมการนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  
2.3 ฝ่ายวิจัยฯ ขับเคลื่อนศักยภาพการวิจัย ณ วิทยาเขตหนองคาย และคณะวิทยาการจัดการ 
2.4 นักวิจัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  

 3. การดําเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่   
 3.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร

จัดการองค์กร อาทิเช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคและทักษะการบริหารงาน
สําหรับผู้บริหาร รวมไปถึง Digital Management ตลอดจนการเป็นผู้บริหารที่มีทักษะด้านการบริหารงานราชการที่ดี  

4. การดําเนินงานด้าน Excellent Academy   
4.1 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส

เสริมประสบการณ์ทํางานในต่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายและวัฒนธรรมการทํางานจากประเทศต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง  
ในการพัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะและมีคุณลักษณะที่ดีต่อการทํางานในอนาคต  

4.2 นักศึกษาจาก Xi’an International Studies University จํานวน 18 คน ได้เดินทางมา
ศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  

4.3 จัดโครงการ “ร่วมเพาะต้นกล้านักวิจัย...ด้วยสายใยนักวิจัยพ่ีเลี้ยง” 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2558 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  

4.4 ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย ซึ่งมีภาคีเครือข่ายมากกว่า 50 
องค์กร ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี   
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  

 4.5 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
สถาบันอุดมศึกษาอีก 7 แห่ง เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนําเนื้อหาในหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบพลังงานของ
สถาบันบรรจุในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

4.6 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ําโขง (MI) จัดกิจกรรม 
“Regional Integration: Linking Farmers to Markets” ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ําโขง        
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558  

 4.7 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ National Chaiyi University 
ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร  

 4.8 ลงนามใน Memorandum of Understanding of Province sisters : Fujian and Khon 
Kaen และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Fujian Agricultural and Forestry university ตลอดจนเข้าร่วมประชุม
ระดับนานาชาติ ACD Forum on “Belt and Road” Cooperation & Asia Business Conference  

 4.9 เจรจาความร่วมมือกับ Guangxi Medical University (GXMU) และ Guangxi University 
of Chinese Medicine ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

4.10 เข้าร่วมงาน Inauguration Ceremony of New Colombo Plan เพื่อหารือเกี่ยวกับทุน 
New Colombo Plan ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนักศึกษาออสเตรเลียจาก Edith 
Cowan University (ECU) จะเดินทางมาศึกษาที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้ทุนดังกล่าวในสาขา Environmental 
Science ประมาณเดือนกันยายน 2558  

4.11 หารือความร่วมมือกับ The University of Auckland ในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมร่วมฟังการบรรยาย “Joining ASEAN: Implication for Thai Higher Education”  

5. การดําเนินงานด้าน Culture & Care Community  
5.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายศิลปกรรมอาเซียนกับ Ho Chi 

Minh City University of Fine Arts สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ National Institute of Fine Arts 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Royal University of Fine Arts ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าร่วม
สังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  

5.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับผู้ใหญ่บ้านชุมชนโนนม่วง ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
สุขภาพ ตลาดสด การจัดสภาพแวดล้อมขยะมูลฝอย น้ําเสีย ลดภาวะเสี่ยงจากสถานบันเทิง และเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน  

5.3 จัดกิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ําดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ําดีสัญจร ครั้งที่ 24”   
ณ โรงพยาบาลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

5.4 งานบําเพ็ญกุศล สรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม 2558  
       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที่ 5/2558  
                      เม่ือวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558   
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาส 2 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2558 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  

มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2557– 31 มีนาคม 2558) ตามที่เสนอ 

 
 4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด 

ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
                                 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร ์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์ ให้ดํารงตําแหน่ง

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ตามเสนอ 
 

 5.2 การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์     
                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการยกเว้นระยะเวลาตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง และอนุมัติการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
     1. คณะพยาบาลศาสตร์ 

1.1 อธิการบดี              เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์     เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
1.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิชัย บุญแสง      เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
1.4 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล    เป็นกรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร ์
1.5 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา      เป็นกรรมการ 

   คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์
1.6 รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ        เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
1.7 ประธานสภาคณาจารย์          เป็นกรรมการ 

     2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.1 อธิการบดี              เป็นประธานกรรมการ 
2.2 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์      เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
2.3 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์         เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
2.4 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ      เป็นกรรมการ 

   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2558 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  

2.5 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข       เป็นกรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

2.6 รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร      เป็นกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

2.7 ประธานสภาคณาจารย์          เป็นกรรมการ 
 
5.3 คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิและรางวัลพระธาตุพนมทองคํา 

ประจําปี พ.ศ. 2558 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควร

ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิและรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2558 ตามองค์ประกอบที่เสนอ 
 
5.4 การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายชื่อที่เสนอ 
 
5.5 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Southwest University ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุ มัติการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง                

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
  6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 278 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย  

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  
        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 3 หลักสูตร  
2. อนุมัติปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 3 หลักสูตร  
3. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวน 50 หลักสูตร  
 และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2558 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  7.1  รายงานคําสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆทีอ่อกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนพฤษภาคม 2558   
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
7.3 รายงานประจําปงีบประมาณ 2557 สถาบันสันตศิึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
             8.1 สถาบนัวิจัยแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน)  

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
8.2 การเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามระบบการเรียนการสอนของอาเซียน และการปรับอัตราเงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ร้อยละ 4) 
                                  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
8.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World Ranking) 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
8.4 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
8.5 ความคืบหน้าเพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

                                ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (ปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป

ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
8.6 การจัดงาน “Sithan Festival” 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
8.7 การกําหนดประเด็นเชิงนโยบายเพื่อการหารือในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 

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


