
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 9/2557 

วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

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

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
       ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อันเป็นภารกิจในส่วนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งสังคมให้ความสนใจและ   
มีรายละเอียดของปัญหาค่อนข้างมาก ทั้งนี้ รัฐบาลมีความต้ังใจจริงที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและปรับทิศทางของประเทศไทย
ให้ไปสู่กรอบแนวทางที่ถูกต้อง ประกอบกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
ต้องการให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาประเทศไทยต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

      ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในโอกาสที่นายก               
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ต้ังแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีและเรียนเชิญอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่นายกสภามหาวิทยาลัยในโอกาสดังกล่าวด้วย   

มต ิที่ประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความยินดี 
 
1.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รบัรางวลัเชิดชเูกียรต ิ
       อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล       

เชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
      1. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นําผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการในงาน การนําเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2557 หรือ Thailand Research Expo 2014 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบางกอก   
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ราชประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดแสดงนิทรรศการในประเด็นงานวิจัยเพื่อการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งนําเสนอนวัตกรรมและผลงานวิจัย “นวัตกรรม : ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงที่มีสารแอนโท
ไซยานินสูง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้
สังคมไทยอย่างยั่งยืน” ผลงานวิจัยของ รศ. กมล เลิศรัตน์ จากภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร    
คณะเกษตรศาสตร์ และสารปรุงแต่งสีแดงที่มีสารสกัดจากซังข้าวโพดสีม่วง ผลงานวิจัยของ ผศ.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 
จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์        
ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันในการสนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์เพื่อเป็นการยืนยันผลงานด้านสุขภาพของผู้บริโภค 

 ในงานดังกล่าว อธิการบดีได้เข้ารับมอบถ้วยรางวัล Gold Award จากศาสตราจารย์สุทธิพร 
จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อีกด้วย 

2. The International Federation for Theatre Research (IFTR) ร่วมกับ School of 
Theatre, Performance and Cultural Policy Studies มหาวิทยาลัย Warwick ประเทศสหราชอาณาจักร จัดเวที
การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ประจําปี 2014 (World Congress) ภายใต้หัวข้อ Theatre and Stratification 
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งในปีนี้มีการแสดงและการละครเข้าร่วมนําเสนอผลงาน 
950 คน จาก 65 ประเทศทั่วโลก 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 10/2557 วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557  

    ในการนี้ อาจารย์ธนัชพร กิตติก้อง อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปะการแสดง (แขนง
วิชาการละคร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “Moving with a Free-Mind : Layers of 
Self-Consciousness in Performing with Buddhist Vipassana Meditation” และได้รับเลือกจาก IFTR     
เพียงคนเดียวในเอเชียได้ให้รับเงินทุนอุดหนุน จากผลงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านการแสดง ประเภทสาขาวิชา
เชี่ยวชาญ กลุ่มวิชาด้านศิลปะการแสดงและการตระหนักรู้ (Performance and Consciousness Working 
Group) พร้อมทั้งได้รับโอกาสตีพิมพ์ผลงานลง Consciousness, Literature and the Arts Journal ซึ่งเป็น
วารสารวิชาการออนไลน์, Journal of Dramatic Theory and Criticism วารสารวิชาการของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และตีพิมพ์ผลงานเป็นหนังสือกับสํานักพิมพ์ Brill ด้วย   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
    ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

                                   1. ผลงานวิจัยด้านข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงนั้น เป็นผลงานที่น่าช่ืนชมอย่างยิ่ง เป็นตัวอย่างงานวิจัย
ที่แสดงให้เห็นและตอบโจทย์ต้ังแต่ระดับต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา พร้อมทั้งสะท้อนงานวิจัยในระดับท้องถิ่นเพื่อไปสู่งานวิจัยใน
ระดับ World Class ได้เป็นอย่างดี 
         2. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์จํานวนมาก แต่ไม่ค่อยเผยแพร่สื่อสาร
ออกไปสู่สังคมภายนอกหรือเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ มากนัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและกระตุ้น
ประชาสัมพันธ์ให้ผลงานเหล่านี้ออกไปสู่สังคมภายนอกให้มากขึ้น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
 2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนสิงหาคม 2557 

       อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนสิงหาคม 2557 อธิการบดีและรองอธิการบดีได้
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ประกอบด้วย งานประจําทั่วไป การเป็นประธานการประชุม การประชุม/ร่วมประชุม/              
การปรึกษาหารือ การเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมพิธีเปิด ร่วมงานต่างๆ โดยมีภารกิจสําคัญและเห็นควรแจ้ง       
ต่อที่ประชุม คือ 
             2.1.1 แจ้งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย
ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” คะแนน 4.635 จากคะแนน 5.00 โดยมีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นจาก        
ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งได้คะแนน 4.58 (ดีมาก) จากคะแนน 5.00  
   2.1.2 ประธานการประชุม/ร่วมประชุม/การปรึกษาหารือต่างๆ อาทิ การประชุมรับฟังการนําเสนอ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, การประชุมช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เป็นต้น 
   2.1.3 ประธานในพิธีและการร่วมงานต่างๆ อาทิ ประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, ประธานพิธี
เปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2557, ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ บทบาทของการวิจัยกับการพัฒนาส่งเสริมขีดความสามารถในการวิจัยด้านพลังงานเพื่อการประยุกต์ใช้ ในการจัด
สัมมนา “Research for Energy Sustainable Development Beyond the ASEAN Community”, ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น  
  2.1.4 ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ การร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม The 16th Annual General Meeting of Greater Mekong Subregion Tertiary Education Consortium 
Trust (GMSTEC) 2014  
  2.1.5 รายงานภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ  
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 10/2557 วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557  

      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
     ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

1. การพิจารณางบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น กรรมาธิการด้านงบประมาณได้
พิจารณาจัดสรรและตัดงบประมาณอย่างสมเหตุสมผล แต่ในขั้นตอนการแปรญัตติมีระยะเวลาในการพิจารณาที่สั้นมาก 
ดังนั้น จึงต้ังข้อสังเกตว่า หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปรับเปลี่ยนวิธีการโดยตัด
งบประมาณบางส่วนไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้สํานักงบประมาณได้มีเวลาในการพิจารณากลั่นกรองให้เหมาะสม       
ก่อนจะพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมต่อไป ก็จะทําให้การพิจารณางบประมาณมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ นั้น สะท้อนและ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยได้ต้ังไว้ จึงขอให้รายงานเป็นกลุ่มเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Green and Smart Campus, Excellent Academy, Culture and Care Community 
และ Creative Economy and Society 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที่ 8/2557  
                      เม่ือวันพธุที่ 6 สิงหาคม 2557   
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอปรับแก้ไข ดังนี้ 

หน้า 17 ขอให้เพิ่มข้อความตามที่ประธานสภาคณาจารย์ได้แจ้งขอแก้ไขไว้ บรรทัดที่ 13     
ต่อจากมติ “โดยประธานสภาคณาจารย์ขอคัดค้านการยืนยัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ เนื่องจากยังไม่เห็นร่างดังกล่าว
ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา”  

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 

  4.1 พิจารณาผลการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณ     
อายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)  
        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบและเห็นชอบผลการพิจารณาการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) จํานวน      
2 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอ 

4.2 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 3 
      มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ตามเสนอ  

4.3 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงาน
กระแสเงินสด ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตามเสนอ  

4.4 โครงการศูนย์บริการนกัศึกษาและบคุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พื้นที่กังสดาล) 
    ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  (ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการศูนย์บริการนักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พื้นที่บริเวณกังสดาล) ต่อไป และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 10/2557 วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557  

4.5 รายงานความก้าวหน้าการตรวจ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ  (ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารายงานการประชุม) 

 มต ิที่ประชุมรบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 5.1 ขอเสนอชือ่ผูส้มควรได้รบัปรญิญากิตติมศักด์ิและรางวลัพระธาตพุนมทองคาํ ประจาํปี พ.ศ. 2557  
  คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา 
ประจําปี พ.ศ. 2557 ในการประชุม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
  1. เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2557 
     1.1 เห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
         สาขาวิชา การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
      แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     1.2 เห็นสมควรให้ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
      แด่ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 
    1.3 เห็นสมควรให้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพยาบาล 
      แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง 
    1.4 เห็นสมควรให้ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
      แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ 
    1.5 เห็นสมควรให้ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
         แด่ นายสมชาย จุลนิต์ิ 
   2. เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2557 
   ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย 
        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ และ
รางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2557 ตามรายชื่อที่เสนอ 
       5.2 การแต่งตั้งผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ และผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

 มติ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ และผู้อํานวยการสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ดังนี้ 

 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์ เพชรคํา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2557 เป็นต้นไป 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักด์ิ ฉวีราช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ) ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 

 
      5.3 งบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
งบประมาณหน่วยงานในกํากับของมหาวทิยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
        ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  (ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารายงานการประชุม) 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 10/2557 วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557  

         มติ  ที่ ประชุ มอนุ มั ติ งบประมาณเงิ นรายได้  ประจํ าปี งบประมาณ  พ .ศ .2558 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 7,863.1517 ล้านบาท และงบประมาณหน่วยงานในกํากับ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จํานวน 707.6807 ล้านบาท ตามเสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์         
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
  6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีคณะต่างๆ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะได้เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา โดยรับรองว่าได้ตรวจสอบรหัส
ประจําตัวนักศึกษา ช่ือ-ช่ือสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2541 จํานวน 294 คน ประกอบด้วย 
       -  ระดับปริญญาเอก                          9      คน 
       -  ระดับปริญญาโท                        208      คน 
       -  ระดับปริญญาตรี                       77      คน 

 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการจําแนกผู้สําเร็จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ช่ือปริญญา 
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 294 คน ตามเสนอ  

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ  

6.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ ตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานคําสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆที่ออกโดยสภามหาวทิยาลัย ประจําเดือนสิงหาคม 2557   
สามารถสืบค้นรายละเอียดคําสั่ งและข้อกฎหมายต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : http://home.kku.ac.th/meeting                
   มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 
   มต ิที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
      8.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  (ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารายงานการประชุม) 
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 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําปี พ.ศ. 2557 จากเดิมเปลี่ยนเป็นวันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 09.00-11.30 น. และเห็นชอบให้งดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ตามเสนอ  

 
 8.2 ขออนุมัติปิดศูนย์การศกึษานอกสถานที่ต้ัง วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 

     มต ิที่ประชุมพจิารณาแล้ว อนุมัติการปิดศนูย์การศึกษานอกสถานที่ต้ัง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ีของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ 
 
                    8.3 รายงานผลการดาํเนนิงานโครงการเรียนรูผ้่านประสบการณท์าํงานในอาเซยีน 
 มต ิที่ประชุมรบัทราบ 
  
 8.4 งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 มต ิที่ประชุมรบัทราบ 
 
       8.5 ความคืบหน้าในการดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  สรุป   
                    การทําหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ในครั้งนี้ เน้นการดําเนินการต่างๆ โดยละเอียด

รอบคอบ คํานึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากร ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งต้ังแต่เริ่มทํางานมาจนถึงขณะนี้ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนด         
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศของการสรรหาที่ทุกคนในองค์กรต้องมาร่วมกันเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสม
เพื่อสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
(ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารายงานการประชุม) 
 มต ิที่ประชุมรบัทราบ 
 
 

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


