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วันพุธที่  1  สิงหาคม  2555    3 
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 6 

  เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  7 
 8 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 9 
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน   ในการนี้ ขอเสนอเรื่องต่อที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 11 
 12 

1.1 ขอความเห็นชอบการจัดการไกล่เกลี่ยกรณีคณะนิติศาสตร์ 13 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง 14 

แต่ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่จะด าเนินการได้ และส าหรับกระบวนการทางกฎหมายหรือการ15 
ด าเนินการทางวินัยที่ได้ด าเนินการมาแล้วก็ให้ด าเนินการคู่ขนานต่อไป  รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยเร่ง16 
ด าเนินการให้มีคณบดีคณะนิติศาสตร์โดยเร็ว 17 

 18 
 8.1  เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 19 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา นิลประพันธ์ 20 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ด ารง21 
ต าแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555  ตามเสนอ 22 
 23 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 24 

-  ไม่มี  - 25 
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 4.2  สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปี  1 
                  งบประมาณ พ.ศ. 2555  ( 1 ตุลาคม 2554 ถึง  30 เมษายน 2555) 2 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพ่ิมเติม (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 3 

     มติ  ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัย 4 

ขอนแก่นประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2555  ( 1 ตุลาคม 2554 ถึง  30 เมษายน 2555) ตามเสนอ และ5 

ขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯไปพิจารณาด าเนินการ และรายงาน6 

ให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย                  7 

  8 

4.3   สรุปผลการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 
    มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้มีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการปรับขึ้น10 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาครั้งนี้ในมิติต่างๆที่สามารถอธิบายให้นักศึกษาและสาธารณชนเข้าใจในเชิงเหตุผล 11 
ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการจัดสรรทุนการศึกษาที่จะเพิ่มมาก12 
ขึ้นกว่าเดิมด้วย 13 
  14 

4.4  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขอเข้าใช้พื้นที่ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 4   จังหวัด15 
ขอนแก่น ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 

    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้ 17 
1. อนุมัติงบประมาณ 132.5 ล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพัน 2 ปี (ปีงบประมาณ 2556 และ 2557) 18 
2. อนุมัติให้ด าเนินงานในการก่อสร้าง และจัดหาสิ่งก่อสร้างและอ่ืนๆ ตามข้อก าหนดใน19 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 20 
3. เมื่อการก่อสร้างและจัดหาตามข้อ 2 แล้วเสร็จ อนุมัติตัดโอนให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 21 
4. เพื่อให้การด าเนินงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และทันเวลา อนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อ22 

จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 23 
5. ขอให้ความส าคัญกับอาคารเรือนพักญาติให้คงมีอยู่ต่อไป เพื่อคงอัตลักษณ์การใส่ใจดูแล24 

ญาติผู้ป่วยที่มีมาแต่เดิมของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วย 25 
 26 
           4.5  เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการน ามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ เสนอหนังสือขอให้ยุติ 27 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... 28 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 29 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไป30 
พิจารณาด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในวงกว้าง ให้นักศึกษาได้เข้าใจโดยท่ัวถึงกันด้วย 31 
  32 
    4.6   ยืนยัน (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... เพื่อไปเป็น     33 
          มหาวิทยาลัยในก ากับ 34 
       มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยยืนยัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ35 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  เพื่อเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการ36 
การอุดมศึกษา อีกครั้ง 37 
 38 
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4.7 รายงานความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการประชาชน   1 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการด าเนินการ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงาน2 

การประชุม) 3 
มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป4 

พิจารณาด าเนินการด้วย 5 
 6 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 7 
  5.1  (ร่าง) นโยบายการบริหารและก ากับดูแลกิจการหน่วยงานในก ากับของ              8 

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9      
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 10 

     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการก าหนดกรอบนโยบายการบริหารและก ากับดูแล11 
กิจการหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย ควรมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ และการใช้ถ้อยค าที่12 
เหมาะสมเข้าใจง่าย ควรน าข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยไปเสนอคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานใน13 
ก ากับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พิจารณาปรับแก้ไขอีกครั้ง และน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวการ14 
ประชุมครั้งต่อไป  15 
 16 
    5.2  (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา   17 
       ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   18 
       (ฉบับที่ ....)  พ.ศ. ....  19 
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน20 
สาขาวิชาอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ21 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี.....)  พ.ศ. ....   ตามที่เสนอ 22 
  23 
 5.3   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  24 

    ชุดปี พ.ศ. 2554 – 2556 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 25 
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้ง  อาจารย์สุทิน  เวียนวิวัฒน์  เป็น               26 
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่สอง  ตามเสนอ 27 
 28 
   5.4  เสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 
    30 
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 
ประกอบด้วย  32 

1.  ศาสตราจารย์ศาสตรี เสาวคนธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ 33 
2.  ศาสตราจารย์สุขชาติ  เกิดผล   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก               เป็นกรรมการ 34 
3. รองศาสตราจารย์กิ่งฟ้า สินธุวงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก     เป็นกรรมการ 35 
4. นายสมนึก  เนินทราย         ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก               เป็นกรรมการ 36 
5. นายเกริกเกียรติ์  เอกพจน์          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก               เป็นกรรมการ 37 
 6.รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์  อุริยะพงศ์สรรค ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย          เป็นกรรมการ 38 
       ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 39 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  ผู้แทนผู้บริหาร      เป็นกรรมการ 40 
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8.  ศาสตราจารย์อรุณี เจตศรีสภุาพ    ผู้แทนอาจารย์      เป็นกรรมการ 1 
9. รองศาสตราจารย์วิพร  เสนารักษ์   ผู้แทนอาจารย์      เป็นกรรมการ 2 
10. รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ  ผู้แทนอาจารย์      เป็นกรรมการ 3 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉว ี แสงชัย       ผู้แทนอาจารย์                        เป็นกรรมการ 4 
12. นายเนาวรัตน์  สังคมก าแหง    ผู้แทนข้าราชการ      เป็นกรรมการ 5 
13. นายบุญฤทธิ์ สมบัติหลาย     ผู้แทนข้าราชการ      เป็นกรรมการ 6 
14. นายวิเชียร  เกิดสุข       ผู้แทนข้าราชการ      เป็นกรรมการ 7 
15. นายอมร  สินเธาว์       ผู้แทนข้าราชการ      เป็นกรรมการ 8 
16. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร             เป็นกรรมการ 9 
17. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่                  เป็นเลขานุการ 10 
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   5.5 โครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารระดับสูง     12 
                มหาวิทยาลัยขอนแก่น  13 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านให้14 
ความร่วมมือร่วมการประชุมดังกล่าว  รวมทั้งพิจารณาเสนอประเด็นการประชุมในเชิงนโยบาย อันจะ15 
น าไปสู่การปรับแผนให้ตรงกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ มอบให้กรรมการและเลขานุการ16 
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมประเด็นเชิงนโยบาย จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   17 
  18 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 19 
   6.1  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  20 
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตร จ านวน 12 หลักสูตร  ตามเสนอ 21 
 22 
   6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 23 
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 115 คน ตามเสนอ 24 
 25 
   6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 26 
    มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  27 
ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ   และรับทราบเรื่องการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการ28 
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  ตามเสนอ 29 
 30 
 31 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 32 

7.1 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.157/2548 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 59/2555 33 
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่34 
ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 35 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 36 

 37 
      7.2  การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  38 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 39 
 40 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2555  เมื่อวันพุธที ่ 1  สิงหาคม   2555 
ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555   เมื่อวันพธุที่   5  กันยายน  2555 แล้ว 
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