
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 7/2558 

 วันเสารท์ี่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

------------------------------------------- 
 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
1.1 การสัมมนาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับ Prof.Dr. Edward Hundert , Director of the Center for Teaching and 
Learning, Harvard Medical School ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 นั้น ได้ต้ังประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Discrimination องค์ความรู้ 
เพื่อสะท้อนเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดและสื่อสารออกไปสู่สังคมได้อย่างน่าสนใจและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร  

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  ก่อนเริ่มการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2.1 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและกระชับเวลา จึงขออนุญาตนําระเบียบวาระที่ 4.2 มาพิจารณาพร้อมไปกับระเบียบวาระที่ 2.1  
  ที่ประชุมรับทราบ หลังจากนั้น จึงเริ่มดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 

      อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ในเดือนมิถุนายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลายรางวัล อาทิเช่น  

1.1 นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล Second 
place award (ROV) และรางวัล Referee Award ในงาน 2015 International Student’s Contest on Handmade Ship 
model ณ National Kaohsiung Marine University เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
ถึง 6 มิถุนายน 2558 

1.2 นายธนวิทย์ กมลศิริประเสริฐ นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้รับรางวัล
บทความยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 3rd Annual National Conference on Business and 
Accounting ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

1.3 รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล “การ
นําเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2015 The 2nd International Conference on 
Aerospace Engineering ที่เมือง Saint Petersburg ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย โดยนําเสนอบทความ เรื่อง Experimental 
Investigation of Machining Factors in Metal Turning Operation Using Shainin’s Variables Search Method  

 1.4 รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศได้รับรางวัลเกียรติยศ      
ในฐานะผู้รับรางวัล "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทยอิศระ ยุกตะนันทน์" ซึ่งสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย 
มอบให้แก่ทันตบุคลากรที่มีการพัฒนางานปริทันตวิทยาทางด้านวิชาการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือบริการสังคมดีเด่น  

2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
2.1 กรณีชมรมผู้ปกครองถวายฎีกาเพ่ือคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในการ

พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้น ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้งดออกเสียงเพื่อผ่านความเห็นชอบในการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดังนั้น 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2558 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  

กรณีข้อคัดค้านดังกล่าวจึงตกไป และบัดนี้ (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก สนช. เรียบร้อยแล้ว     
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนกรกฎาคม 2558 นี้  

2.2 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมระดับผู้บริหารเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งได้ช้ีแจงและพูดคุย
เกี่ยวกับการจัดสรรสัดส่วนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ โดยยึดหลักการสําคัญ คือ จะต้องไม่เป็นภาระผูกพัน
กับมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป 

2.3 ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดแผนการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 
ให้กับคณะวิชาและหน่วยงานต่าง  ๆพร้อมทั้งกําหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดแผน  

2.4 อธิการบดีบรรยายพิเศษ เรื่องความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแก่บุคลากร     
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 

2.5 อธิการบดีบันทึกเทปรายการ Keep Moving Together ซึ่งเป็นรายการที่จะให้ข้อมูล 
ข่าวสาร ความชัดเจนในประเด็นต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกบัมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแก่ประชาคมของมหาวิทยาลัย  

2.6 กิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ การเดินทางไปหารือ      
แนวทางการขับเคล่ือนงานวิจัยของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย การจัด Research Talk ร่วมกับ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ และเดินทางพร้อมกับนักวิจัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน  

 3. การดําเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่   
 3.1 การพัฒนาระบบตารางสอนอัจฉริยะ 
 3.2 โครงการปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จํานวน 200 ต้น ณ บริเวณบึงสีฐานฝั่งตะวันออก และในพื้นที่

ว่างตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 3.3 โครงการปลูกบัวแดงบึงสีฐานฝั่งตะวันออก จํานวน 1,000 กอ โดยจ้างเหมาคณะทะเลบัวแดง 

จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ชํานาญงานด้านบัวแดง เป็นผู้ปลูกคาดว่าจะเริ่มเห็นดอกบัวแดงภายใน 45-60 วัน 
 3.4 จัดเวทีเสวนาไขปัญหา ระหว่างการเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป หรือใช้สิทธิ UNDO สําหรับ

ข้าราชการ และจะมีผลอย่างไร เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 3.5 โครงการลดการเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (โครงการ Road Safety) 
 3.6 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเจรจาความร่วมมือกับมูลนิธิเมาไม่ขับเพื่อรณรงค์ลดการสูญเสีย

ชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร โดยมูลนิธิจะให้การสนับสนุนหมวกกันน็อค จํานวน 1,000 ใบ เพื่อใช้ในวันรณรงค์ ซึ่งจะจัดขึ้น
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 

4. การดําเนินงานด้าน Excellent Academy   
4.1 SIDCER (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical Review) เข้าตรวจ

ประเมิน สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการประเมินแสดงความ   
ช่ืนชมต่อการทํางานของ KKUEC ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ความเข้มแข็งของคณะทํางาน กระบวนการ
ทํางาน และการจัดการเอกสารที่เป็นระบบ  

4.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชุมร่วมกับทีมงานคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเตรียมการจัดประชุม
นานาชาติ Global Health ร่วมกับ Imperial College (World Ranking อันดับ 9) โดยรูปแบบของการประชุมจะเป็น 
Multi-disciplinary โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Wellcome Trust คาดว่าจะจัดงานประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 

4.3 คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ The 15th Asian Conference on Clinical 
Pharmacy (ACCP) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ โดยมีผู้ร่วมงาน 1,100 คน เป็นชาวต่างชาติประมาณ 500 คน จาก 21 
ประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน และเป็น keynote speaker  
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2558 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  

4.4 มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวกับการนําเอาน้ํามันที่ใช้ใน
การทอดอาหารแล้วกลับมาผลิตเป็นไบโอดีเซล เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชากรจากการบริโภคสารที่ทําให้มี
โอกาสเป็นความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และมะเร็ง   

5. การดําเนินงานด้าน Culture & Care Community  
5.1 นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ“ค่ายอาสาสู่สังคม 2558” 

ณ โรงเรียนซําขอนแก่นวิทย์ จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ฝึกทักษะชุมชนสัมพันธ์ การ
ทํางานเป็นทีม รู้จักเสียสละ และเสริมสร้างจิตสาธารณะ  

5.2 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้
อเนกประสงค์เพื่อน้อง” ในระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านโนนท่อน ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม   
จ.มหาสารคาม  

6. การดําเนินงานด้าน Creative Economy  
   6.1 มหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน NESP Innovation Fair 

2015 (นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ) ณ Central Plaza, Khon Kaen  
   6.2 การเตรียมความพร้อมจัดงานใหญ่ “Sithan KKU Festival” ในช่วงวันที่ 23 – 25 

พฤศจิกายน 2558 โดยมีช่ืองานว่า สีฐานเฟสติวัล : บุญสมมาบูชาน้ํา แนวคิด : แสดงความเคารพต่อพระแม่คงคา 
รูปแบบ : งานวัด (อนุรักษ์/ประยุกต์) อีสาน-ไทย-ลุ่มน้ําโขง-นานาชาติ 

       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
                                 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
           1. ที่ประชุมช่ืนชมต่อมาตรการกระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเร่งรัดการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ และเพื่อให้มีผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้นและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยควร
กําหนดมาตรการใหม่  ๆเพื่อให้มีสภาพบังคับและสร้างแรงจูงใจไปพร้อมกัน ซึ่งนอกจากจะมีผลบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัย
แล้ว ควรให้มีผลบังคับไปถึงข้าราชการด้วย ประกอบกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยช้ัน
นําจําเป็นต้องสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนางานด้านสังคม ด้านอุตสาหกรรม และ
อ่ืน  ๆให้รอบด้านและครบถ้วนด้วย 
         2. ในวาระที่มหาวิทยาลัยกําลังจะปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ถือเป็น
โอกาสอันดีในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ ซึ่งการกําหนดแผนการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะด้าน
บุคลากรซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วน มหาวิทยาลัยอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาช่วยดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ ประกอบกับการนํา
ระบบสัญญาจ้างมาปรับใช้กับบุคลากร นั้น ต้องกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาจ้างอย่างรอบคอบและชัดเจน ทั้งนี้               
เมื่อมหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายในด้านต่าง  ๆเรียบร้อยแล้ว ขอให้กําหนดเครื่องมือที่จะใช้ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเหล่านั้น
ออกมาประกอบควบคู่กันให้ชัดเจน  
      3. ปัจจุบันทิศทางความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มุ่งเน้น “แรงงาน”
เปลี่ยนไปเป็นมุ่งเน้น “ค่าของงาน” ประกอบกับนโยบายการเพิ่มเป้าหมายทางเศรษฐกิจแบบ Funding Platform โดยจะนํา
ทรัพย์ในดิน เช่น แร่โปแตส ถ่านหิน เหล็ก ทองคํา ฯลฯ มาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจให้มากขึ้น ดังนั้น 
ขอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มงานวิจัยและการเรียนการสอนในด้านการดูแลรักษาทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้ ตลอดไปถึงประเด็นความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมด้วย 
      4. การจัดทําแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยนั้น ขอให้ตระหนักและคํานึงไปถึงกลุ่มบุคลากรที่เป็น
กําลังสําคัญและมีศักยภาพสูง ซึ่งจะเกษียณอายุราชการหรือออกจากระบบราชการไป มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการเพื่อรองรับ
ปัญหาในการขาดแคลนกลุ่มบุคลากรเหล่านี้ 
      5. ประธานสภาคณาจารย์ได้สอบถามเกี่ยวกับการหารือเพื่อขอให้ประธานสภาคณาจารย์เข้าร่วมเป็น
กรรมการชุดต่างๆ  ในคณะกรรมการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2558 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  

          ในการนี้ อธิการบดีได้แจ้งให้ทราบว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ นั้น มีคณะกรรมการกลุ่มย่อยมากถึง 7 ชุด หากจะให้ประธานสภาคณาจารย์เป็น
กรรมการในกลุ่มย่อยทุกชุดเกรงว่าจะเป็นภาระที่มากเกินไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแต่งต้ังประธานสภาคณาจารย์
เป็นกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการเพื่อช่วยตรวจสอบและกลั่นกรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ   
      7. ประธานได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษากลุ่มดาวดิน โดยขอให้มหาวิทยาลัยกำกับดูแลกิจกรรม
ต่างๆ  ของกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ไม่ให้กระทบไปถึงรัฐบาลและเรื่องการเลือกต้ังที่ใกล้จะมาถึง 
  ในการนี้ อธิการบดีได้ให้ข้อมูลต่อประชุมว่า นักศึกษากลุ่มดาวดินนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะ
เคลื่อนไหวในด้านสิทธิมนุษย์ชนในเขตภาคอีสาน ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดูแลพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจและควบคุม
กิจกรรมให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมมาโดยตลอด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกํากับดูแลกิจกรรมของนักศึกษากลุ่มดาวดินอย่าง
ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อมิใช้กระทบต่อข้อกังวลดังกล่าว 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที่ 6/2558  
                      เม่ือวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558   
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 

  4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด 
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
4.2 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
     - ยกไปพิจารณารวมกับระเบียบวาระที่ 2.1 - 
 
4.3 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

มต ิที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานพร้อมทั้งเห็นชอบตามประเด็นข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนเอกสทิธิ์ อุตรวิเชียร ฟันดมีีสุข 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนเอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร 

ฟันดีมีสุข ตามเสนอ 
5.2 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ

ต่อเวลาราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ จึงมอบหมายให้          

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและเมื่อดําเนินการ

แล้วเสร็จขอให้นําเสนอให้แก่ที่ประชุมได้พิจารณาอีกครั้ง 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2558 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
                     6.1 เสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 406 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย  

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  
        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 2 หลักสูตร และ 
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  7.1  รายงานคําสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆทีอ่อกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนมิถุนายน 2558   
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
             8.1 นักศึกษากลุ่มดาวดนิและสถานบันเทิงรอบรั้วมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
               8.2 สถานการณ์ต่างๆ ของประเทศไทยในปจัจุบนั 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
               8.3 การจ่ายค่าตอบแทนกรณีการปรบัเปลีย่นสถานภาพฯ 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

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


