
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 7/2557 

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

------------------------------------------- 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
    1.1 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
          ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 ได้ดํารง
ตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่มาครบ 1 ปีแล้ว ทั้งนี้ จักได้มีการติดตามและทบทวนผลงานของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป  

การดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นช่วงวิกฤตทางการเมืองและสังคม ซึ่งส่งผลให้การ
ดําเนินงานมีอุปสรรคและติดขัดหลายประการ อาทิเช่น เรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า เป็นต้น แต่สภามหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบ จนทําให้การดําเนินงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์
เป็นไปด้วยดี ทั้งนี้ เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราวได้ประกาศบังคับใช้แล้ว บทบาทของ
มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อ
สรรหาองค์คณะต่าง  ๆ ในการปฏิรูปและบริหารประเทศต่อไป  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
1.2 ผลการเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ้ทนผู้บริหาร แทนตําแหน่งที่ว่าง  
มต ิที่ประชุมรับทราบและปรบมือให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะ

เกษตรศาสตร์ 

1.3 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รบัรางวลัเชิดชเูกียรต ิ
อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ

รางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
      1. สภาวิจัยแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2556 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

  ในการนี้ รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร และนายวศกร ตรีเดช นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี 2556 
รางวัลระดับดี ในผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาออกแบบเตาปฏิกรณ์ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงจากใบอ้อย” (A Design 
Study of Bio-Oil Production Reactor from Cane Trash)  

2. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ราษฎร์ภักดี พร้อมด้วย
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2014 International 
Student,s Contest on Handmade Ship Model ในระหว่างวันที่ 3-10 พฤษภาคม 2557 ณ National 
Kaohsiung Marine University เมือง Kaohsiung ไต้หวัน ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล
ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการออกแบบเรือประเภทเรือควบคุมการทํางานใต้น้ํา Remote Operated Underwater 
Vehicle (ROV) และประเภทเรืออัตโนมัติบนผิวน้ํา Autonomous Surface Vehicle (ASV) 

3. นางสาวพัชราภรณ์ สุวอ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “Outstanding Poster Presentation Award” จากการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “Inheritance of anthracnose resistance in chili pepper line (C. annuum L.) 
derived from C. chinense (PBC932)” ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 15 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2557 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557  

(RGJ – Ph.D. Congress XV) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท   
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
 2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนมิถุนายน 2557 

       อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนมิถุนายน 2557 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ ประกอบด้วย งานประจําทั่วไป การเป็นประธานการประชุม การประชุม/ร่วมประชุม/การปรึกษาหารือ การเป็น
ประธานในพิธีเปิด และร่วมพิธีเปิด ร่วมงานต่างๆ โดยมีภารกิจสําคัญและเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุม คือ 
   2.1.1 ประธานการประชุม/ร่วมประชุม/การปรึกษาหารือต่างๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุม
หารือการจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางปฏิรูป
ประเทศร่วมกับอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 
   2.1.2 ประธานพิธีเปิดการประชุมและกล่าวรายงานในพิธีต่างๆ อาทิ การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ย่ังยืน ครั้งที่ 4 ประจําปี 2557 โครงการ Geography of Food Summer 
School 2004 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานศาลยุติธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การจัดเสวนาพิเศษเรื่อง การสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับประเทศไทย เป็นต้น  
   2.1.3 โครงการพบปะและรับฟังความคิดเห็นบุคลากรของสํานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหนองคาย คณะศึกษาศาสตร์ 
  2.1.4 ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ การเจรจาความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Kyoto University การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ University of Georgia 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network; IRN) ด้านการ
พัฒนาโคนมทนร้อน เป็นต้น   
  2.1.5 รายงานภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ  

      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
     ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและศาสตร์การเรียนรู้
ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) ให้มากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการ
เติบโตอย่างมีนัยสําคัญในเชิงเศรษฐกิจที่อาจเข้ามาแทนที่ความสําคัญในเชิงภาคการผลิตอุตสาหกรรม (Factory 
Industry) ได้ในอนาคต  

2. การปฏิรูปมาตรฐานการศึกษาเป็นงานที่สําคัญยิ่ง ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ในแต่ละท้องถิ่นมาช่วยดูแลและพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในภูมิภาคและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็น Smart 
School ต่อไปด้วย 

3. มหาวิทยาลัยควรช่วยจังหวัดขอนแก่นหามาตรการหรือวิธีการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคม
ที่มีต่อคําว่า KhonKaen Model ให้เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ควรหามาตรการเพื่อสร้างทัศนคติใหม่โดยให้คําว่า 
KhonKaen Model สื่อความหมายในเชิงการเอื้ออาทรต่อชุมชนและประเทศเพื่อนบ้าน (Beyond Border) แทนความหมายใน
ปัจจุบัน  

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



3 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2557 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557  

ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที่ 6/2557 
                      เม่ือวันพธุที่ 4 มิถุนายน 2557  
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงาน “ลับ”  
  หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด     
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

     ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฏดังรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแส
เงินสด ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตามเสนอ  

4.2 การกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพฒันามหาวทิยาลัย และการกํากับ
ติดตามและประเมินอธิการบดี พ.ศ. 2558-2562 

       ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและใหข้้อเสนอแนะในประเดน็ตา่งๆ  (รายละเอียดปรากฏดังรายงานการประชมุ) 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 3 ฉบับ 

ตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข  ในส่วนที่
เกี่ยวข้องก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป 

อนึ่ง อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยเนื้อหาการพิจารณาในระเบียบวารที่ 4.2 และระเบียบ
วาระที่ 5.3 มีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 4.2 แล้ว จักขอนําระเบียบ
วาระที่ 5.3 มาเสนอเพื่อพิจารณาก่อนระเบียบวาระตามปกติ 

ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ แล้วจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่ 5.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมอนุมั ติการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น           

ตามองค์ประกอบที่เสนอ โดยเลือกกรรมการฯ ตามองค์ประกอบลําดับที่ 1-5 ดังนี้ 
 ลําดับที่ 1 ได้แก่ 
1.1 นายเตช บุนนาค                         เป็นประธานคณะกรรมการ 

  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ลําดับที่ 2 ได้แก่ 
 2.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์          เป็นรองประธานคณะกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  
ลาํดับที่ 3 ได้แก่ 
3.1 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ                    เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
ลําดับที่ 4 ได้แก่ 
4.1 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา            เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผูบ้ริหาร 
4.2 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ          เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผูบ้ริหาร 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2557 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557  

ลําดับที่ 5 ได้แก่ 
5.1 รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์      เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
5.2 รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร           เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส และ       
รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 ดังนั้น จึงได้ออกจาก
ห้องประชุมและไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว 

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดคีณะเภสัชศาสตร์และคณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร ์
 มติ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งต้ังคณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

 1.  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง    
รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 

2.  รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง        
รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  5 ตุลาคม 
2557 เป็นต้นไป 

     5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่า

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ 
 5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     - เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระไปพิจารณาในลําดับถัดจากระเบียบวาระที่ 4.2 – 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 319 คน ตามเสนอ  

 
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  

          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ  
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเปิดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร 
จํานวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 7.1 รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยนานาชาต ิ
     ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  (รายละเอียดปรากฏดังรายงานการประชุม) 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2557 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557  

 มต ิที่ประชมุรบัทราบและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของมหาวทิยาลยัรับขอ้สงัเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปดําเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 
7.2 รายงานคําสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆที่ออกโดยสภามหาวทิยาลัย ประจําเดือนมิถุนายน 2557   

   มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

 7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 
      มต ิที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
                     8.1 แจ้งผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานทีต้ั่งของสถาบนัอุดมศึกษาที่ได้รับ 
การตรวจประเมิน 
 กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดําเนินการตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 
11/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบผลการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในระดับผ่าน และรับทราบหลักสูตรดังกล่าวต้ังแต่ภาคการศึกษา ที่ 1 
ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 8.2 หมายกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สํานักราชเลขาธิการได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมงานในพระราชพิธีดังกล่าวด้วย  
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
  8.3 กระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายที่คงค้างพิจารณา 
   นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เรื่องกฎหมายต่างๆ ที่ยังคงค้างพิจารณาอยู่นั้น จะมีการเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะเป็นหน่วยงานกลาง โดยจะเชิญหน่วยงานต่างๆ มาเพ่ือยืนยันหรือคัดค้าน (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ซึ่งรวม
ไปถึง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ด้วย   
   ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า สภาคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ได้มีมติยืนยันสาระสําคัญ 3 
ประการตามที่เคยทําประชาพิจารณ์ คือ 

1. ให้มีสภาคณาจารย์และสภาพนักงานสายสนับสนุน แยกกัน เนื่องจากทั้ง 2 สภา มีบทบาท
หน้าที่แตกต่างกัน 
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2. วาระผู้บริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐให้นับต่อเนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับเดิม 

3. ให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์จํานวน 5 คนเท่าเดิม 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
 

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


