
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 8/2558 

 วันเสารท์ี่ 8 สงิหาคม 2558 เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

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

1.1 การพิจารณา (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 7 กันยายน 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)     

จะพิจารณาการรับหรือไม่รับ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประเด็นสําคัญใน (ร่าง) รัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าว ที่รัฐบาลให้ความสนใจ คือ การกําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ ขึ้น โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมี
หน้าที่ช่วยประคับประคองสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้น ทั้งนี้ จะต้องกําหนด
รูปแบบและเงื่อนไขของการกําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับได้ 
ซึ่งหากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) รับ (ร่าง) รัฐธรรมนูญฯ ในวันดังกล่าว คาดว่าในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559       
จะสามารถเลือกต้ังรัฐบาลชุดใหม่ได้เรียบร้อย    

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
 2.1 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย ช้ันตํ่ากว่า
สายสะพาย  ประจํา ปี  2556 ให้แ ก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ ง เป็นผู้มีคุณูปการต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทางด้านบริหาร วิชาการ รวมทั้งเป็นกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อันเป็นการส่งเสริม
และพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ซึ่งควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็น
บําเหน็จความชอบ นั้น บัดนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ให้แก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 11 ข ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 หน้า 125 (เล่มที่ 14/6) ได้แก่ 
      1. นายเฉลมิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 
       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมกันปรบมือแสดงความยินดี 
2.2 รายงานผลการดําเนินงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ   
    นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้

รายงานผลการดําเนินงานการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
สรุปยอดผู้เข้าร่วมการแข่งขนั 

Full 42.195 กม. Half 21.10 กม. Mini 11.55 กม. Fun Run 4.5 กม. รวม 
700+ คน 1,000+ คน 5,000+ คน 30,000+ คน 36,700 + คน 

30,000 กม. 20,000 กม. 58,000 กม. 135,000 กม. 250,000 กม. 

สรุปยอดค่าใชจ้่ายในการจัดการแข่งขนั 
ทศวรรษ 1 ครั้งที่ 11th   ครั้งที่ 12th รวม ทศวรรษ 2 

100 ล้านบาท  9.4 ล้านบาท  7.2 ล้านบาท 118 ล้านบาท 80 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่าย รางวัล+เสื้อ+เหรียญ+ถ้วย+อาหาร+อุปกรณ์+สานฝัน+ดําเนินการ ฯ 

ประมาณการมูลค่าดําเนินการ 25-30 ล้านบาท ต่อปี >> มูลค่าสะสม 300+ ล้านบาท 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2558 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558  

       เป้าหมายความสําเร็จของการจัดการแข่งขัน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉลองครบรอบ อันดับที่ 

40 ปี เริ่มจัดครั้งแรก 
50 ปี 1 ใน 3 ของไทย 
60 ปี 1 ใน 5 ของ SEA 
70 ปี 1 ใน 5 ของ Asia 
80 ปี 1 ใน 10 ของโลก 

       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.3 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
      อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ในเดือนกรกฎาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลายรางวัล อาทิเช่น  

1.1 นายทัชชนก คําพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 2015 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1.2 นายสมจิตร สุระสา พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สังกัดศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล TEQ Award พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ประจําปี 2558 ในการประชุมวิชาการ “การเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 4 ประจําปี 2558”    

1.3 ผศ.บุญทรัพย์ ไวคํา และคณะ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 
Best Paper Award ในการประชุมวิชาการ The 11th International Conference on Computing and Information 
Technology (IC2IT) 

1.4 ผศ.นงลักษณ์ มีทอง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ “รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” 
ประจําปี 2558 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

     อนึ่ง เพื่อเป็นการร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแก่บุคคลดังกล่าว นายกสภามหาวิทยาลัยได้
มอบช่อดอกไม้ให้แก่ ผศ.นงลักษณ์ มีทอง และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมปรบมือแสดงความชื่นชมยินดีด้วย 

2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
2.1 ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 สู่การปฏิบัติ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย 
 3. การดําเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่   

3.1 งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดอบรมนักศึกษาอาสาสมัคร KKU WATCH เพื่อ
เรียนรู้ทักษะ ร่วมเฝ้าระวังภัยคุกคามและอบายมุข ตลอดจนป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด รวมทั้งเพื่อให้ข้อมูลแก่
เพื่อนนักศึกษาและผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่  

3.2 สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ จัดการสัมมนาบทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นผู้นําด้านสารสนเทศและการอ้างอิงทางด้านศิลปและวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง  

4. การดําเนินงานด้าน Excellent Academy   
4.1 สํานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเสวนา “ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์” 

ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
4.2 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Research Talk ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  



3 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2558 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558  

4.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกัน
แสวงหางานวิจัยดีเด่น เพื่อต่อยอดสร้างธุรกิจนวัตกรรม ในโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม Research for Innovation (R4I)  

4.4 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จาก University of Winchester และ University of Worcester, 
UK ภายใต้การนําโดย Mrs. Honor Houghton, Director of the Education Abroad Organization เดินทางมาศึกษา
เรียนรู้ระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาครูอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ และศูนย์วิจัยออทิสติก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4.5 คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “Tropical Medicine Community 
Health Care and Research” มีผู้เข้าอบรม จาก 16 ประเทศ เช่น Bahamas, Chile, Sudan, Fiji, Maldives, Egypt, Zambia, 
Zimbabwe, Timor Leste, Morocco, Costa Rica, Mauritius and Sri Lanka ได้รับทุนจาก TICA  

4.6 อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ หารือความร่วมมือกับท่านกงสุลใหญ่จีน เรื่องทิศทางความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

5. การดําเนินงานด้าน Culture & Care Community  
5.1 กิจกรรมต่าง  ๆของคณะแพทยศาสตร์ อาทิ จัดกิจกรรมระดมทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์, เปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ําดี” เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดี 
พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการอบรมการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดี เป็นต้น   

5.2 สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการ “เทศบาลนี้
มีรัก” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน ภายใต้กิจกรรม ห้องสมุดเพื่อชุมชน Library for All  

5.3 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมงาน “คิดถึงท่านเภา” พร้อมร่วมบริจาคสมทบ “กองทุน
พจน์ สารสิน” ในวงเงิน 1,000,000 บาท  

6. การดําเนินงานด้าน Creative Economy  
6.1 รายงานความก้าวหน้าในการจัดงาน Sithan-KKU Festival ซึ่งสายการบินนกแอร์ ได้แจ้ง

ความประสงค์ในการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว อาทิ สนับสนุนรางวัลต๋ัวเครื่องบิน ในการประกวดและแข่งขันต่างๆ 
สนับสนุนต๋ัวเครื่องบินให้ศิลปินที่มหาวิทยาลัยเชิญ สนับสนุนร่วมขบวนแห่วันที่ 25 พ.ย. 2558 จํานวน 1 ขบวน 
สนับสนุนการประดับโคม (บางส่วน) สนับสนุนกิจกรรมลานวัฒนธรรม สนับสนุนฉายหนังกลางแปลง 1 จอ และเวที
คอนเสิร์ตนกแอร์ ศิลปิน วง ETC, บอย พีชเมคเกอร์, พาที สารสิน ในวนัที่ 25 พ.ย. 2558  

6.2 กิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 52 ได้แก่ กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
กิจกรรมตักบาตร การเข้ารับโอวาทจากพ่อเมืองขอนแก่น สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น และสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมร้องเพลงสถาบัน 

       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
                                 ที่ประชุมตั้งขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
           ที่ประชุมแสดงความชื่นชมต่อกิจกรรมต่าง  ๆของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่เพิ่งเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ กิจกรรมที่มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์ (Innovate to 
Differentiate) อย่างมาก คือ กิจกรรมให้นักศึกษาใหม่จัดขบวนเดินเท้าเพื่อไปสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น และรับฟัง
โอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นั้น เป็นกิจกรรมที่ทําให้ชุมชนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และ
สร้างความประทับใจให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นอย่างมากอีกด้วย  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 8/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2558 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558  

ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 

เม่ือวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558   
        รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม 

     มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

  3.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวาระพิเศษ เม่ือวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558    

        รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม 
     มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 

  4.1 การมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 

     - อธิการบดีขอถอนระเบียบวาระที่ 4.1 -  
 
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด 

ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.3 ขออนุมัติการยกเลิกโครงการศูนย์บริการนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(พื้นที่กังสดาล) 
                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

      1. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการศูนย์บริการนักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พื้นที่กังสดาล) ต่อไป  

      2. อนุมัติหลักการในการคืนหลักประกันให้แก่ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ตามที่เสนอ 
 ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม           

ไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

4.4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการกาํจัดขยะครบวงจร 
                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม 

มต ิที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของโครงการกําจัดขยะครบวงจร และขอให้มหาวิทยาลัย
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดคีณะพยาบาลศาสตร์และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวมาศ คุณล้าน เถ่ือนนาดี 

ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ พิทักษานุรัตน์ ให้ดํารงตําแหน่งคณบดี  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ต้ังแตวั่นที่ 8 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ตามเสนอ 
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5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหางบประมาณเงนิอุดหนนุค่าใช้จ่ายพนกังานมหาวิทยาลัย 
   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ และมอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปหารือและดําเนินการเพื่อหาข้อยุติและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่    

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอีกครั้ง  
 

5.3 ขออนุมัติการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี แบบ 1+3 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
     1. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการทําข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามที่ระบุ เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี แบบ 1+3 ของ           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ  

       2. อนุมัติหลักการให้คณะต่างๆ  สามารถดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี แบบ 1+3 ตาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตามข้อ 1 ได้ 
 

5.4  การดําเนนิการเกี่ยวกับการเปิดเผยรายงานการประชุมลับ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

      1. อนุมัติให้เปิดเผยรายงานลับตามการร้องขอของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3646/2558 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได้  

       2. กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเปิดเผยรายงานลับ โดยให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเปน็การเฉพาะเรื่อง ในแต่ละคราวไป 

 
5.5 ขออนุมัติหลักการเบิกจา่ยเงนิเดือน คา่จ้าง และค่าตอบแทนอื่นๆ ตามแนวปฏิบัติเดิม 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติหลักการให้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ

ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามอัตราเดิมและแนวปฏิบัติเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
  6.1 (ร่าง) ขอ้บังคับกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพสาํหรบับคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแก่น  

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2558  
       ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ 
 
                     6.2 เสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 606 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย  
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6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  

        มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.4 ขออนุมัติหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 7 หลักสูตร 
และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  7.1  รายงานคําสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆทีอ่อกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2558   
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

  7.3 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สําเร็จการศึกษาหรือผู้ที่
กําลังจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
              8.1 พิธพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจําปี 2558 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

8.2 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
  8.3 การกาํหนดแผนการดาํเนินงานเกีย่วกับ Financial Projection 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 
 

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


