
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 9/2558 

 วันเสารท์ี่ 5 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

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

1.1 การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี  
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น    

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับเปลี่ยน จํานวน 
20 ตําแหน่ง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ผ่านมา ได้ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างอย่าง
เต็มกําลังความสามารถ และปัจจุบันคงดํารงตําแหน่งเพียงที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เท่านั้น 
ดังนั้น ต่อไปจะมีเวลามาช่วยพัฒนาและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มากขึ้น 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  1.2 การบรรจุวาระจร กรณีจําเป็นเร่งด่วน 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมี (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่อนไขการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน จึงขอบรรจุเรื่อง
ดังกล่าวเป็นวาระจรในระเบียบวาระที่ 5.3    

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
        2.1 กําหนดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหาร 
 มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

   กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดโครงการ
ประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่      
19-21 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการ ดังนี้ 

  วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้กําหนดนโยบายและ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะผู้นํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานระดับอุดมศึกษาจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ

การยอมรับในระดับโลก 
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันถึงสภาพปัจจุบันปัญหา ทิศทางแนวโน้ม และ

ความเป็นไปได้ของการพัฒนางานด้านการพัฒนาการวิจัย ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร และด้านการบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทันต่อภาวะเสี่ยงของการไปไม่ถึงเป้าหมายที่กําหนด 

4. กําหนดแผนปฏิบัติการและกระจายความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้การถ่ายทอดและ
สื่อสารองค์ความรู้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงาน 

กิจกรรม 
1. การบรรยายพิเศษ โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 

Prof.Dr. Edward Hundert, Dean for Medical Education, Harvard Medical School 
2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหา 

ทิศทางแนวโน้ม และความเป็นไปได้ของการพัฒนางานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาการวิจัย ด้านการ
เรียนการสอน หลักสูตร และด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ในระดับคณะ/หน่วยงาน 
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     ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 
      อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ในเดือนสิงหาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลายรางวัล อาทิเช่น  

1.1 นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
พัฒนาตํารับยา Compounding Event (CE) ระดับ Beginner และ รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันให้คําแนะนําเรื่องยา
กับผู้ป่วย Patient Counseling Event (PCE) ระดับ Beginner ในการประชุม 61st International Pharmaceutical 
Students’ Federation World Congress ณ เมือง Hyderabud สาธารณรัฐอินเดีย  

1.2 ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานจาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัลการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานระยะที่ 1 “Distinguish Type 1 Diabetes Care Team Award " ประเภท ดี จากสมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทยฯ  

2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
2.1 อธิการบดี พบปะบุคลากร นักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาเขตหนองคาย 

พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับทิศทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้บทบาทมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และทิศทางการ
พัฒนานักศึกษา 

 3. การดําเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่   
3.1 โครงการปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชินี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 

โครงการปลูกต้นไม้ถวายวันแม่ ณ บริเวณสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ 
3.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ คณะผู้แทนจากสหภาพยุโรปและสถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย จัดกิจกรรม นับถอยหลัง 100 วัน ก่อนการประชุม กลุ่มสมาชิกนานาชาติ ครั้งที่ 
21 ชูประเด็น ลดคาร์บอน รับมือโลกร้อน  

3.3 โครงการอบรมจรรยาบรรณบุคลากร “พุทธวจน จรรยาบรรณแห่งชีวิต”   
 4. การดําเนินงานด้าน Excellent Academy   

4.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและ
ความสามัคคี 

4.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ผนึกกําลังจัดงานร่วมกับ สวทช. 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชูงานวิจัยใช้ได้จริง พร้อมนํางานวิจัยจัดแสดง  

4.3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “Talent Mobility Fair 2015 ภาคอีสาน”       
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน หวังเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและบริการ 

4.4  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิประจําสถาบันวิจัยสุขภาพลุ่มน้ําโขง 
จัดทํา Business model ต้นแบบ 

4.5 กิจกรรมต่างๆ ในด้านการต่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา วิจัย และการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University Putra of Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ University of Mohammadiyah Purwokerto 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, ศูนย์อาเซียนศึกษาและศูนย์ภาษาอาเซียน เจรจาความร่วมมือกับวิทยาลัยอาเซียนศึกษา 
Guangxi University For Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน, คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
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จํานวน 15 คน เข้าร่วมโครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา, Dr. Anbin Ezhilan, Vice President for International Affairs and Research และคณะ 
จาก Puthisastra University ราชอาณาจักรกัมพูชา เจรจาความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การจัดทําวิจัยและการสัมมนาร่วมกัน รวมถึงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น 

5. การดําเนินงานด้าน Culture & Care Community  
5.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสตมวาร 100 วันหลวงพ่อคูณ 

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมงานจํานวนมาก  
5.2 หอศิลปวัฒนธรรม จัดงานการเรียนรู้และส่งผ่านประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ลุ่มน้ําโขงใน

นิทรรศการ "สืบสานวิถีผ้าทอ กลุ่มชาติพันธ์ุลุ่มน้ําโขง" และกิจกรรมแพรพรรณสัมพันธ์ ล้านช้าง ณ อีสาน  
5.3 กิจกรรมต่างๆ ของคณะ/หน่วยงาน อาทิ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

จัดกิจกรรมลงชุมชนให้บริการแก่สังคม ตรวจสุขภาพเบื้องต้นสําหรับผู้สูงวัยในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบล
บ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น, กลุ่มวิชากายภาพบําบัดแบบบูรณาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มุ่งมั่นให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ออกบริการวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเครือข่ายฯ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น หวังกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการที่ดีต่อ
นักเรียนพิการ, จิตอาสาของทันตบุคลากร ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานอย่างต่อเนื่อง มุ่งสนองพระราชดําริองค์ในหลวง
ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร แก้ไขปัญหาพร้อมให้ความรู้หวังกระตุ้นให้ประชาชน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้มากขึ้น,    
สํานักบริการวิชาการ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตําบลบ้านโต้น           
อําเภอพระยืน จ.ขอนแก่น,  คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 มีโรงเรียนและนักเรียนในภาค
อีสานเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการชมนิทรรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

5.4  ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิรากแก้ว 
เข้าเยี่ยมชมหารือกับทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการนี้ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรายงานผลการดําเนินงาน
ด้าน Digital Technology Implementation Update ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ จํานวน 5 ระบบหลักที่สําคัญ ดังนี้ 

1. Khon Kaen University one account for all KKU Apps. 
2. ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
3. KKUMIS 
4. KKUDMS (Document Management System) 
5. KKU official Legal Document (ระบบเอกสารทางกฎหมาย) 

       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
          ในการนี้ ประธานได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. เชิญชวนกรรมการทุกท่านร่วมใช้ KKU Application เพื่อติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวและ
กิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานตรวจสอบและควบคุมการใช้พ้ืนที่
บริเวณต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะขยะมูลฝอยท่ีมาจากผู้ค้าต่างๆ ตลอดถึงบ้านพักที่เก่าและทรุดโทรมควรมี
การปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเรียบร้อย สวยงาม 
       3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรและพื้นที่
การจราจรที่คับคั่ง ดังนั้น การจัดหาและรณรงค์เรื่องการขนส่งสาธารณะต่างๆ จึงมีความจําเป็นอย่างมาก จึงขอให้
ทุกฝ่ายตระหนักในประเด็นนี้ด้วย 
       4. การสนับสนุนเกษตรกรพันธ์ุใหม่ เป็นการดําเนินการที่น่าช่ืนชมอย่างยิ่ง เพราะเป็น
พ้ืนฐานแห่งการแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 10/2558 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558  

ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 

เม่ือวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558   
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
  1. หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 7-8 ข้อความเดิม “Innovate Differentiate” แก้ไขเป็น“Innovate 
to Differentiate” 
                                 2. หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 33 ข้อความเดิม “Social Business” แก้ไขเป็น “Social Enterprise”  

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 
  4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาส 3 

                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ  ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ ว จึ งมี มติ รั บทราบรายงานทางบัญชี ของงบการ เงิ น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาส 3 (1ตุลาคม 2557– 30 มิถุนายน 2558) ตามที่เสนอ 
และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการในส่วน   
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด 

ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
    4.3 การมอบอํานาจให้อธิการบดีหรือส่วนงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการในการมอบอํานาจหรือมอบหมาย รวมทั้งการ
ดําเนินงานต่างๆ ที่ได้กระทําไปพลางก่อนแล้ว ตามที่เสนอ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
        4.4  โครงการคัดเลือกผู้ให้บริการรถขนส่งมวลชน สําหรับเป็นสวัสดิการการรับ-ส่ง นักศึกษา 
และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                           ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานโครงการคัดเลือกผู้ให้บริการรถขนส่งมวลชนสําหรับเป็น
สวัสดิการรับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ  
 
        4.5 แนวทางการแก้ไขปัญหางบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
                           ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการให้อธิการบดีดําเนินการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวตามความเหมาะสม ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง พร้อมทั้งชี้แจงและสร้างความเข้าใจถึงปัญหา
และมาตรการวิธีการแก้ไขปัญหาให้กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 9/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 10/2558 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558  

     ทั้งนี้ ขอให้รายงานการดําเนินการและรายงานความก้าวหน้าต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม        
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย 
 

4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                           ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  เม่ือดําเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ
หลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินปรับปรุงแก้ไขก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป 

 
 4.7 รายงานผลการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบผลการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ตามเสนอ  
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การพิจารณากฎหมายภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อใหส้อดคล้องและเปน็ไป 
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

5.1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน 
                                ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  เม่ือดําเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ
หลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน ตามที่เสนอ และ
อนุมัติหลักการตามข้อ 4 ในข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยมอบหมายให้อธิการบดีรับหลักการดังกล่าวเพื่อ
ดําเนินการต่อไป 

5.1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ  
5.1.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

          ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ  เม่ือดําเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ

หลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ตามที่เสนอ  
 

  5.2 ขอเสนอชือ่ผูส้มควรได้รบัปรญิญากิตติมศักด์ิและรางวลัพระธาตพุนมทองคาํ ประจาํปี พ.ศ. 2558     
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา 

ประจําปี 2558 ให้แก่บุคคลและหน่วยงานตามรายชื่อที่เสนอ 
 
5.3  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกํากับ ติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบั ติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลา
ราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
                     6.1 เสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 414 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย  
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  
        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตาม  
ที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 9 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  7.1  รายงานคําสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆทีอ่อกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนสิงหาคม 2558   
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

      7.3 รายงานการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

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


