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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2554 เมื่อวันพุธที่ 2  พฤศจิกายน    2554 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
ครั้งที่  9/2554 2 

วันพุธที่  2  พฤศจิกายน  2554    3 
            ณ ห้องประชุมสารสนิ  ชั้น 2  อาคารสิริคณุากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4 

------------------------------------------- 5 
 6 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  7 
 8 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 9 
  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจสําคัญ ไม่สามารถ10 
เดินทางมาร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่11 
ประธานที่ประชุมแทน 12 
 13 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 14 
        2.1  กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 15 
                จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประจําปีการศึกษา 2553 16 
           มติ  ที่ประชุมรับทราบ   17 
 18 
 2.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ ประเทศเมียนมาร์ 19 
     มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ ประเทศเมียนมาร์  20 
ระหว่างวันที่ 10 –15 มกราคม  2555 ตามที่เสนอ 21 
 22 
 23 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 
                       ครั้งที่  8 /2554  เม่ือวันพุธที่  5  ตุลาคม  2554 25 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  8/2554  เมื่อ26 
วันพุธที่ 5  ตุลาคม  2554  โดยมีแก้ไข 27 
 28 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง 29 
 4.1  รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนกันยายน 2554   30 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ      31 

 32 

 4.2  การบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  34 
 35 
 4.3  การเร่งรัดให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นชําระหนี้ 36 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 37 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาแล้วเห็นว่าจากข้อมูลการตรวจสอบฯ วิทยาลัย38 
ปกครองท้องถิ่นมีเงินฝากระยะยาวเป็นจํานวนมาก จึงเห็นชอบให้ดําเนินการ ดังนี้ 39 

1. ให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชําระคืนเงินที่ยังคงค้างทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยก่อนสิ้น 40 
    ปีงบประมาณ 2555 (วันที่ 30 กันยายน 2555)  โดยคงเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน 41 
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    ดังกล่าว คือต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินยืมในอัตราร้อยละ 2 ให้มหาวิทยาลัย โดยวันที่เริ่มคิด1 
 ดอกเบี้ยให้นับจากวันที่ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ   2 
2.  หากวิทยาลัยฯไม่ชําระคืนเงินทั้งหมดภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ให้มหาวิทยาลัย 3 
    ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ฯต่อไป  4 
 5 

 4.4   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 
     ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 7 

  มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ  และให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 8 
 9 

 4.5   การแต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์  10 
ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)   11 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการใน12 
ตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  ตามอํานาจในข้อ 17 วรรคสุดท้ายแห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น     13 
ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2554  แทน การให้ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่าย14 
แผนและพัฒนาบุคลากร เป็นผู้รักษาคณบดีคณะนิติศาสตร์จนกว่าการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะ15 
นิติศาสตร์จะแล้วเสร็จ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเดิม  16 
  และรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ตามที่รักษาการ17 
คณบดีคณะนิติศาสตร์เสนอ   18 
 19 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 
 5.1 การจัดโครงสร้างสํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 22 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการการจัดโครงสร้างสํานักงานสภา23 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่เสนอ และให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 24 
   25 
 5.2 แนวทางการปรับปรุงองค์กรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  26 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 27 
        มติ  ที่ประชมุพิจารณาแลว้เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงองค์กรในกํากับ28 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่เสนอ และให้รับข้อคิดเหน็เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 29 
 30 
 5.3  ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 32 
          มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบระบบบริหารจดัการทรัพยส์ิน ประเภทที่ดินและ33 
สิ่งก่อสรา้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ  โดยให้รับข้อคิดเหน็เสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 34 
  35 

          5.4 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด ขอความอนุเคราะห์กู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัย 36 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมคณบดี โดยการดําเนินการ37 
เก่ียวกับโครงการสวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสวัสดิการดังกล่าวให้บุคลากร38 
หากเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรองรับการจัดโครงการสวัสดิการการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยแก่39 
บุคลากรที่มีอยู่แล้วไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร ให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเงินรองรับโครงการดังกล่าว40 
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แก่ธนาคารฯให้มากขึ้น   สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์หากประสงค์จะกู้ยืมเงินมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโครงการ1 
อื่นๆ ก็สามารถเสนอมาให้พิจารณาใหม่ได้ 2 
 3 
 5.5  การสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 4 
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิค5 
การแพทย์ ประกอบด้วย 6 

1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   เป็นประธานคณะกรรมการ 7 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 
2. ศาสตราจารย์ศาสตรี  เสาวคนธ์       เป็นกรรมการ 9 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 10 
3. นายอภิสิทธ์ิ  ธํารงวรางกูร   เป็นกรรมการ 11 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 12 
4. ศาสตราจารย์ภิเศก  ลุมพิกานนท์  เป็นกรรมการ 13 
    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 14 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ  แสงอรุณ  เป็นกรรมการ 15 
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 16 

  6. รองศาสตราจารย์ธีระ ฤทธิรอด   เป็นกรรมการ 17 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ 18 

7. รองศาสตราจารย์สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ   เป็นกรรมการ 19 
         ประธานสภาคณาจารย์ 20 
  21 
 5.6    เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.)   22 
                และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.อ.พ.ร.) 23 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย 24 
(ก.บ.ม.)   ประธานและกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ ระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 25 
รวมทั้งให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด ดังกล่าว ประกอบด้วย 26 
 1)  คณะกรรมการบริหารบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 27 
  1. อธิการบดี         เป็นประธานกรรมการ 28 
  2. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 29 
  3. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 30 
  4. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม          รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   เป็นกรรมการ 31 
  5. รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นกรรมการ 32 
  6. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นกรรมการ 33 
  7. นายโอภาส  เขียววิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ      เป็นกรรมการ 34 
  8. นายสมเกียรติ  แพทย์คุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ      เป็นกรรมการ 35 
  9. นางสังวาลย์  ช่างทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ      เป็นกรรมการ 36 
  10. รศ.อนันต์  พลธานี  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     เป็นกรรมการ 37 
  11. ผศ.เกษม  นันทชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยี     เป็นกรรมการ 38 
  12. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์     เป็นกรรมการ 39 
  13. รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    เป็นกรรมการ 40 
  14. รศ.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล       คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       เป็นกรรมการ 41 
  15. ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ       คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                เป็นกรรมการ 42 
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  16. รศ.อํานวย คําต้ือ           ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ                เป็นกรรมการ 1 
  17. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา                 ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล   เป็นกรรมการ2 
                                (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)            3 
  18. นส.ขวัญเรอืน หาญกล้า เลขานุการคณะแพทยศาสตร ์             เป็นกรรมการ 4 
  19. ศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ ผู้แทนบุคลากร      เป็นกรรมการ 5 
  20. รศ.กุลธิดา  ท้วมสุข  ผู้แทนบุคลากร      เป็นกรรมการ 6 
  21. น.ส.อุ่นเรือน  มงคลชัย ผู้แทนบุคลากร      เป็นกรรมการ 7 
  22. นางกาญจนศรี สิงห์ภู่  ผู้แทนบุคลากร      เป็นกรรมการ 8 
  23. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร       เป็นกรรมการและเลขานุการ 9 
  24. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 10 
  25. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่        เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 11 
 12 
 2)  คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)   13 
  1. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ 14 
  2. นายสุวรรณ  ชนะสงคราม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นกรรมการ 15 
  3. นายปรีชา  นิศารัตน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นกรรมการ 16 
  4. นายขจร  จิตสุขุมมงคล   ผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นกรรมการ 17 
                      หรือผู้แทนจาก สกอ.ที่ดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคล 1 ท่าน 18 
  5. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร              เป็นกรรมการ 19 
  6. รศ. ลําปาง  แม่นมาตย์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    เป็นกรรมการ 20 
  7. ผศ. เกียรติ  แสงอรุณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์      เป็นกรรมการ 21 
  8. ผศ. อนัตต์  เจ่าสกุล   ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์                 เป็นกรรมการ 22 
  9. รศ.ธีระ ฤทธิรอด  กรรมการสภามหาวิทยาลัย   เป็นกรรมการ 23 
      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ 24 
  10. นายสมนึก  ป่ินทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย   เป็นกรรมการ25 
      ประเภทผู้แทนข้าราชการ 26 
  11. ประธานสภาคณาจารย์       เป็นกรรมการ 27 
  12. ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง      เป็นกรรมการ 28 
  13. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่         เป็นกรรมการและเลขานุการ 29 
  14. หัวหน้างานวินัยและนิติการ              เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 30 
  15. นิติกรในงานที่รับผิดชอบงานด้านวินัยและนิติการ      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 31 
 32 
 5.7 เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 33 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ใน34 
คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น แทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ท่าน ตาม35 
เสนอ 36 
  37 

 5.8  (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการต่อเวลา 38 
       ราชการ และการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน 39 
       สถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  40 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 41 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2554 เมื่อวันพุธที่ 2  พฤศจิกายน    2554 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 1 
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการต่อเวลาราชการ และการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ2 
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  3 
ตามที่เสนอ และให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 4 
 5 
 5.9   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 6 
                 ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 7 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการ8 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ 9 
  10 
 5.10  ขอหารือเรื่องการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและ 11 
         นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 12 
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 13 

1. ให้สภามหาวทิยาลัยดําเนินการกํากับติดตามและประเมนิผลงานของอธิการบดี ฯ  14 
โดยใช้แนวทางตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2553  ลงวันที่ 4 15 
สิงหาคม 2553 เป็นหลักในการดําเนินการ 16 

       2.   ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตาม17 
นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 18 
   1. นายชงิชัย  หาญเจนลักษณ์          เป็น ประธานกรรมการ 19 
   2. ศาสตราจารย์เชิดชัย  รัตนเศรษฐากลุ      เป็น กรรมการ 20 
   3. นางสาวพรพิมล   รัตนพทิักษ์             เป็น กรรมการ 21 
   4. นายเฉลิมชยั  วงษ์นาคเพ็ชร ์             เป็น กรรมการ 22 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์ีรชยั  เนตรถนอมศักด์ิ  เป็น เลขานุการ 23 

 24 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 25 
 6.1  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  26 

   มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเหน็ชอบใหเ้ปิดหลักสูตร จํานวน  1 หลักสูตร และเห็นชอบให้27 
ปิดหลักสูตร จาํนวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ 28 
  29 
 6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 30 
  มติ ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 1,895  คน ตามท่ีเสนอ 31 
  32 
 6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 33 
   มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง34 
วิชาการ  ที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ  35 
 36 
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 37 

7.1 รายงานผลการดําเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชีของสถานจัดการและอนุรักษ์ 38 
     พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประจําปีงบประมาณ 2553 39 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 40 
 41 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2554 เมื่อวันพุธที่ 2  พฤศจิกายน    2554 

 7.2  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการ  1 
                 ในเดือน ตุลาคม 2554 2 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 3 
 4 

 7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา  5 
               มติ  ที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 
 7.4   รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนตุลาคม 2554  8 
        มติ  ที่ประชุมรับทราบ 9 
   10 
 7.5   สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนกันยายน 2554 11 
                 และแนะนํารูปแบบรายการของ KKU Channel 12 
        มติ ที่ประชุมรับทราบ ประธานขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านติดตามรับชม13 
รายการทาง KKU Channel ด้วย 14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ 16 
 8.1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์รับให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบภัยน้ําท่วมจากภาคกลาง 17 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 18 
 19 
 20 


