
มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 5/2565 วันศุกรท่ี 6 พฤษภาคม 2565  

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

      - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2565                 

     อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน     

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

  1. Educational Transformation ไดแก 

 - เครือขายความสัมพันธดานอาสาสมัครระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนและ

น ักศ ึกษามหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม  ภายใต ช ื ่อ “คายอาสาร วมพัฒนาชนบทมหาวิทยาล ัยขอนแกนและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ซึ่งเปนกิจกรรมดานอาสาพัฒนาบําเพ็ญประโยชนที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยจัดเปนประเพณี

ตอเนื่องรวมกันมาเปนเวลากวา 30 ป โดยสลับสับเปลี่ยนกันเปนเจาภาพทุก ๆ ป  

- คณะสถาปตยกรรมศาสตรจัดงานแสดงนิทรรศการผลงาน “ดีไซน ไดนิ ่ง” Design 

Thesis Exhibition ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ณ ศูนยสรรพสินคาเซ็นทรัลขอนแกน 

- คณะศึกษาศาสตร จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา 

ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน  

- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้  

   นางสาวกรกนก ฉ่ัวรัตนกุล นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทงานสรางสรรค (จิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสม) ในงานประกวด “ไทยทะยาน” 

การเพิ่มมูลคามรดกวัฒนธรรมไทย ดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคจากคนรุนใหม จัดโดย กระทรวงการอุดมศกึษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 2. Research Transformation ไดแก 

- ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจรวมกับคณะกรรมการทุนนวัตกรรมฯ และผูบริหารคณะเกษตรศาสตร 

รวมติดตามโครงการสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2565 เพื่อเรงรัดการนําไปใชประโยชนที่สําคัญไดแก โครงการ

นวัตกรรมชีวภัณฑและการถายทอดเทคโนโลยีการใชชีวภัณฑควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชและชีวภัณฑสงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืช เพ่ิมผลผลิตพืชอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- IP เดนประจําเดือน : โยเกิรตธัญพืชพรอมดื่มที่มีสารกาบา ผูประดิษฐ :รองศาสตราจารยเสาวนิต  

ทองพิมพ และคณะ อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 2203000233 

3. Human Resource Management Transformation ไดแก 

  - กองกฎหมายจัดโครงการอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจ เรื่อง “หลักกฎหมายเก่ียวกับ

สัญญาทางปกครอง” โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ฤทัย หงสสิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ 

4. Management Transformation ไดแก 

- สัมมนา “การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2565″ มีวัตถุประสงค
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เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูสวนงานดานการบริหารความเสี่ยงระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยขอนแกน  

5. Digital Transformation ไดแก 

- พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน ประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 

และการโทรคมนาคม วุฒิสภา พรอมดวย พลเอกสุรพงษ สุวรรณอัตถ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และ

คณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เขาเยี่ยมชมพรอมรับฟงขอมูลและแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นเก่ียวกับขอนแกน Smart City และการใชเทคโนโลยี 5G ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 

6. Internationalization ไดแก 

- THE Impact Rankings ประจําป ค.ศ. 2022 จากจํานวนมหาวิทยาลัย 1,406 แหงใน 

106 ประเทศทั่วโลก โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม คะแนนอยูอันดับท่ี 16 และ 70 ของโลก 

และเปนอันดับที่ 1 และ 2 ของประเทศไทยตามลําดับ มหาวิทยาลัยขอนแกน อยูในกลุมอันดับที่ 101-200 ของโลก รวมกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  QS World University Rankings By Subject ค.ศ. 2022 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัด

อันดับ 6 สาขา อันดับสูงขึ้น 1 สาขา (Medicine) อันดับเทาเดิม 4 สาขา (Life Sciences & Medicine, Agriculture & Forestry, 

Pharmacy & Pharmacology, Chemistry) และอันดับลดลง 1 สาขา (Biological Sciences) 

- มหาวิทยาลัยใหการตอนรับ H.E.Ms.Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจําประเทศไทย และ

คณะผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย ในโอกาสการหารือความรวมมือทางการศึกษา วิจัย         

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากร ตลอดจนความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การแพทย เภสัชกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความรวมมืออ่ืน  ๆในอนาคต 

7. Good Governance ไดแก 

- คณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่ดีไดเขารับฟงการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ีดขีองโครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร) พรอมชม

นิทรรศการผลงานความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีกอสรางของโครงการฯ 

8. Collaboration/Coordination Project ไดแก 

- การจัดงานเชิดชูเกียรติศิลปนมรดกอีสานและผูมีผลงานดีเดนวัฒนธรรมสัมพันธเนื่องใน

โอกาสวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และวันอนุรักษมรดกไทย ประจําป 2565 โดยในปนี้มีศิลปนท่ีไดรับโลเชิดชูเกียรติ จํานวนท้ังสิ้น 26 ทาน 2 องคกร  

- เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีเปดหอศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน อยางเปน

ทางการและจัดโครงการบุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจําป 2565  

- ขบวนแหอัญเชิญพระศรีส ัตนาคนหุต (หลวงพอพระลับ องคจร ิง) โดยนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหกับวัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน 

- มหาวิทยาลัยรวมกับกองประกวดมิสแกรนดไทยแลนดไดดําเนินการจัดกิจกรรมการประกวด 

Miss Grand Thailand 2022 รอบช ุดชาต ิพ ันธ ุ อ ีสาน (I-san Creative) ณ เวท ีลานกลางแจ ง หอศ ิลปว ัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ขอใหระมัดระวังการกลาวถึงที่มาในสวนที่เกี่ยวของกับพระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพอพระลบั 

องคจริง) ซ่ึงอาจจะกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานได 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565    

เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว ขอใหฝายเลขานุการตรวจสอบความถูกตอง และเมื่อตรวจสอบพรอมปรับแกไข

เรียบรอยแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 

และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

     4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 

4.1.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจํา 6 เดือน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจํา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ตามท่ีเสนอ 

4.1.2 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2565 ตามท่ีเสนอ 

 4.1.3 รายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือนมีนาคม 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจาย       

งบลงทุนประจําเดือนมีนาคม 2565 ตามท่ีเสนอ  

 4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาล          

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 

      5.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

        รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม 
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 5.2 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ 2564 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบรายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป

งบประมาณ 2564 ตามท่ีเสนอ และมอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเกี่ยวของตอไป 

2. มอบหมายใหผูบริหารมหาวิทยาลัยดําเนินการปรึกษาและวางแผนการแกไขตาง ๆ    

ตามการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขจํานวน 9 ขอจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป โดยให

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเปนผูต ิดตามการดําเนินการดังกลาวอยางละเอียดและ        

รอบคอบตอไป 

 

5.3 รายงานการสอบทานและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตอรายงานการเงินของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2564 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติร ับทราบรายงานการสอบทานและความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ตอรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ และ

ขอใหมหาวิทยาลัยรับความเห็นดังกลาวเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

5.4 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  5.4.1 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํป พ.ศ. 2565 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ โดยขอใหประธานกรรมการตรวจสอบฯ รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

5.4.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การบริหารงานบุคคล ตามที่เสนอ และขอใหฝายทรัพยากรบุคคลรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ     

ท่ีประชุมไปพิจารณาการดําเนินการตอไป 

 

5.4.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินกองทุนสงเคราะหผูปวยปากแหวง

เพดานโหวและผูปวยท่ีมีความพิการของใบหนาและกะโหลกศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตใิหดําเนินการแกไขจากเดิมท่ีเสนอตอท่ีประชุมเปน 

(ราง) ระเบียบฯ ใหแกไขเปน (ราง) ขอบังคับฯ และเมื่อดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 6/2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินกองทุนสงเคราะหผูปวยปากแหวงเพดานโหวและผูปวยท่ีมีความพิการของใบหนา

และกะโหลกศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร ตามท่ีเสนอ 

5.4.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื ่อง การกําหนดกลุ มของคณะ 

วิทยาลัย สถาบัน สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขต หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทา และหนวยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื ่อประกอบการกําหนด

คาตอบแทนตําแหนงบริหาร (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)    

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง การกําหนดกลุมของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขต หรือสวนงาน     

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา และหนวยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการ

กําหนดคาตอบแทนตําแหนงบริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ และขอใหฝายบริหารรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

5.4.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร

มากกวาหนึ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรมากกวาหนึ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ  

 

   5.5 การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของลูกจางประจํา 

          รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม 

 

5.6 การรับนักเรียนผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการรับนักเรียนผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2565 ตามท่ีเสนอ  

 

5.7  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การอุทธรณ การรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การอุทธรณ การรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ตามท่ีเสนอ และขอใหกองกฎหมายรับขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป    
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 6/2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 325 คน    

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

   (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 23 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนเมษายน 2565   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.3 การตรวจสอบประวัติบุคคลผูที่ไดรับการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เพ่ิมเติม 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 ขอเสนอแนะตาง ๆ จากคณะกรรมการฯ 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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