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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2554 เมื่อวันพุธที่  1  มิถุนายน  2554 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
ครั้งที่  4/2554 2 

วันพุธที่  1  มิถุนายน  2554    3 
       ณ หอ้งประชุมสารสนิ  ชัน้ 2  อาคารสิริคณุากร  มหาวิทยาลัยขอนแกน่  4 

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

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้  7 
 8 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งตอ่ที่ประชุม 9 
                         - ไม่มี - 10 
   11 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 12 
    13 
 2.1  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  2  พฤษภาคม  2554   เรื่อง แต่งตั้งนายก 14 
                 สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   15 
       และ รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชุดที่ 24 16 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 

 2.2  เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการและเลขานุการสภา 19 
             มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 21 

1. แต่งต้ังให้ นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์  ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 22 

2. เห็นชอบให้แต่งต้ัง  รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   ดํารงตําแหน่งกรรมการและเลขานุการ23 
สภามหาวิทยาลัย   24 

 25 
            2.3   เสนอแต่งตัง้ผู้ช่วยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 26 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่า (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 27 
                       มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งต้ัง นางสังวาลย์  ช่างทอง เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภา28 
มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นเห็นควรให้อธิการบดีพิจารณาเสนอแต่งต้ังบุคลากรในระบบ ทํา29 
หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 30 
 31 
 2.4  เอกสารเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 
                และข้อมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัย 33 
  มติ ที่ประชุมรบัทราบ 34 
 35 
ระเบยีบวาระที่ 3  การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครัง้ที่  3/2554   36 
             เม่ือวันที่  2  มีนาคม  2554 37 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 38 
 39 
 40 
 41 
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ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องสบืเนื่อง 1 
 4.1  รายงานทางการเงนิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํเดือนเมษายน 2554 2 
  มติ ที่ประชุมรบัทราบ     3 
 4 
 4.2  รายงานงบการเงนิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  ไตรมาส 2 5 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 6 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป7 
พิจารณาด้วย 8 
 9 
 4.3 การขออนุมัติเพิ่มจาํนวนตําแหนง่ผูช้่วยอธิการบด ี10 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)   11 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดทําเอกสารเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา12 
ในเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ของสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้กรรมการสภา13 
มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้แก่อธิการบดี ประกอบด้วย นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์   14 
นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา   และนายอภิสิทธ์ิ  รจุิเกียรติกําจร 15 
  16 
 4.4 การกํากับติดตามประเมนิผลการปฏิบติังานของผูร้ักษาการคณบดคีณะนิติศาสตร์ 17 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 18 
  มต ิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 19 

1. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ       ผู้20 
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ในเบื้องต้น ซึ่งคณะกรรมการฯไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน21 
ของผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับเพื่อประกอบการพิจารณา22 
ประเมินผลฯมไีม่เพียงพอ ยังขาดหลักฐานทีส่ําคัญชัดเจน และขาดความครบถ้วน  23 

2. เห็นชอบให้ดําเนินการตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม ทั้ง 3 ข้อ 24 
3. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดําเนินงานของคณะนิติศาสตร์สามารถดําเนินการ25 

ต่อไปได้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเด็นปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และ26 
กระบวนการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์คนใหม่สามารถเริม่ดําเนินการได้โดยเร็ว  จึงไม่อนุมัติให้ขยาย27 
เวลาการรักษาการของผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ (นายกิตติบดี ใยพูล) ออกไปอีก     มผีลให้ 28 
ผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ (นายกิตติบดี ใยพูล) พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว      หลังรักษาการ29 
ครบ 6 เดือน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  30 

4. ใหแ้ต่งต้ัง รองศาสตราจารย์รงัสรรค ์เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เป็น  ผู้31 
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์แทน  โดยให้มีผลนับต้ังแต่วันที่ 1 มถิุนายน 2554 เป็นต้นไป 32 
จนกว่าการสรรหาคณบดีคนใหม่จะแล้วเสร็จ  โดยให้เร่งดําเนินการตามข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่33 
ประชุมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 34 

5. ให้คณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ชุด35 
เดิม ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ของคณะนิติศาสตร์ไปพลางก่อน 36 

 37 
 4.5  รายงานผลการดําเนนิงานของศนูยป์ฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  38 
       (ROC) และศนูย์ข้อมลูลาว 39 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 40 
 41 
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 4.6  รายงานผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  1 
      งวดรอบเดือน กรกฎาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552  และ มกราคม – ธันวาคม 2553 2 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 3 
 4 
     4.7 การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์5 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ6 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7/2554 และ 8/2554 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 7 
2554 เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป  โดยให้  นางสาวพร8 
พิมล รัตนพิทักษ์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์แทน นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 9 
ตามเสนอ 10 
 11 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 12 
 5.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 13 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะและข้อสังเกต  (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการ14 
ประชุม) 15 
  มต ิที่ประชมุให้ความเห็นชอบหลักการ (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์การบรหิารมหาวทิยาลยั ขอนแกน่ 16 
พ.ศ. 2555-2558 ตามเสนอ โดยขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของทีป่ระชมุไปพิจารณาด้วย 17 
 18 
 5.2  งบประมาณเงินรายไดก้ลางปี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 19 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกต (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 20 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 21 
2554 ตามเสนอ และให้รับขอ้คิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย  22 
 23 
 5.3   ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบด ี24 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติให้แต่งต้ังรองอธิการบดี เพิ่มเติม จํานวน 2 ท่าน ต้ังแต่วันที่ 25 
1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปตามเสนอ และอนุญาตให้รองอธิการบดีทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมประชุมได้ 26 
 27 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการงานด้านวิเทศสัมพันธ์เป็นกลุ่มภารกิจต่างๆ28 
เพื่อให้การดําเนินงานมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย29 
ช้ันนําระดับโลก (World Class Research University) ภายในปี พ.ศ. 2558 จึงขอเสนอเปลี่ยนชื่อฝ่ายจาก “ฝ่าย30 
วิเทศสัมพันธ์” เป็น “ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ” 31 
  มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ “ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์” เป็น “ฝ่าย32 
วิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ” ตามเสนอ 33 
 34 
 5.4  เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์และคณะศึกษาศาสตร์ 35 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเหน็ชอบให้แต่งต้ัง รองศาสตราจารยส์มนกึ ธีระกุลพิศทุธ์ิ    36 
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์มตรี  อินทร์ประสทิธ์ิ ดํารงตําแหน่งคณบดี37 
คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  7  มิถุนายน  2554  เป็นต้นไปตามเสนอ   38 
 39 
 5.5  การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสขุศาสตร ์                 40 
       มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 41 
และคณะสาธารณสุขศาสตร ์ดังนี้ 42 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 43 
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1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   เป็นประธานคณะกรรมการ 1 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 
2. ศาสตราจารย์เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล      เป็นกรรมการ 3 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 
3. นางสาวพรพิมล  รัตนพิทักษ์   เป็นกรรมการ 5 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 
4. ศาสตราจารย์ภิเศก  ลมุพิกานนท์  เป็นกรรมการ 7 
    คณบดีคณะแพทยศาสตร ์8 
5. รองศาสตราจารย์ลําปาง  แม่นมาตย์  เป็นกรรมการ 9 
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10 

  6. ศาสตราจารย์ประนอม  จนัทรโณทัย  เป็นกรรมการ 11 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ 12 

1. ประธานสภาคณาจารย์   เป็นกรรมการ 13 
 14 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  ประกอบด้วย 15 
1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   เป็นประธานคณะกรรมการ 16 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 
2. ศาสตราจารย์ศาสตรี  เสาวคนธ์   เป็นกรรมการ 18 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 19 
3. นายอภิสิทธ์ิ  ธํารงวรางกูร   เป็นกรรมการ 20 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 21 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ เป็นกรรมการ 22 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 23 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ  แสงอรุณ  เป็นกรรมการ 24 
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 25 

  6. รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ วิโรจนกูฎ  เป็นกรรมการ 26 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ 27 

7. ประธานสภาคณาจารย์    เป็นกรรมการ 28 
 29 

 5.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 30 
       ร่วมเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ  31 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 32 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการชุด33 
ต่างๆ ตามองค์ประกอบที่กําหนด ดังนี้  34 

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.) 35 
  1. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ    เป็นกรรมการ 36 
  2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา  เป็นกรรมการ 37 

2. คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพทิักษ์ระบบคุณธรรม ประจํามหาวทิยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 38 
  1. นางสาวพรพิมล  รัตนพิทักษ์    เป็นประธานกรรมการ  39 
  2. รศ. ธีระ  ฤทธิรอด             เป็นกรรมการ 40 

3. คณะกรรมการจรรยาบรรณ 41 
   1. ศ. เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล     เป็นประธานกรรมการ 42 
      2. รศ. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์   เป็นกรรมการ 43 
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 1 
4. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ 2 

   1. ศ. เชิดชัย รตันเศรษฐากุล     เป็นประธานกรรมการ 3 
5. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวทิยาลัยขอนแก่น 4 

   1. นายอภิสิทธ์ิ   รุจิเกียรติกําจร    เป็น ประธานกรรมการ 5 
  2. ศ.ศาสตรี  เสาวคนธ์               เป็น กรรมการ 6 

    3. ศ.เชิดชัย  รตันเศรษฐากุล        เป็น กรรมการ 7 
    4. นายเฉลมิชัย  วงศ์นาคเพ็ชร์     เป็น กรรมการ 8 
    5. นายอภิสิทธ์ิ  ธํารงวรางกูร       เป็น กรรมการ 9 
ทั้งนี้ขอให้รับข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด้วย 10 
 11 
 5.7  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2554  12 
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา13 
กิตติมศักด์ิ ประจําปี 2554  ดังนี้ 14 
  1. นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์    เป็น ประธานกรรมการ 15 
                        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 16 

 2. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกําจร              เป็น กรรมการ 17 
     ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 18 
 3. นายเฉลิมชัย   วงษ์นาคเพ็ชร์     เป็น กรรมการ 19 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 20 
 4. อธิการบดี      เป็น กรรมการ 21 
 5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     เป็น กรรมการ 22 
          6. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์    เป็น กรรมการ 23 
          7. คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   เป็น กรรมการ 24 

  8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็น กรรมการและเลขานุการ 25 
 26 

 5.8  การจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 – 2558 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  27 
                  งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 – 2558 29 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ 30 

 31 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 32 
 6.1  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  33 
       1. ขออนุมัติหลักสูตร 11 หลักสูตร 34 
       2. ขอเสนออนุมัติหลักสูตรฯ เปน็หลกัสูตรพหุวิทยาการ 35 
       3. ขอความเห็นชอบการแก้ไขชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 36 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 37 

1. เห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ 11 หลักสูตร 38 
2. เห็นชอบการให้หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ 39 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2551) เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ 40 
3. เห็นชอบการแก้ไขชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ช่ือย่อปริญญา ของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี41 

บัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามเสนอ 42 
 43 
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 6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 1 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติปริญญาให้ผู้สําเรจ็การศึกษา จํานวน 354 คนตามเสนอ 2 
   3 
 6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ 4 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  5 
ที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ   6 
 7 
ระเบยีบวาระที่ 7   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 8 
 7.1  การจัดทําแผนพฒันาอดุมศึกษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 9 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 
 11 

 7.2  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวชิา อกัษรย่อสําหรบัสาขาวิชา ครุยวิทย ฐานะ12 
       เข็มวิทยฐานะ และครยุประจําตาํแหน่ง ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 13 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 14 
 15 

 7.3  ผลการดาํเนนิงานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และรายงานการเงิน ประจาํปีงบประมาณ 2553 16 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 
 7.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่บุคลากร 19 
         และ คณะกรรมการกํากับ ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนใน 20 
       สถาบันอดุมศึกษาผู้ได้รบัการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  21 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 22 

 23 
 7.6  รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 24 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 
 7.7  สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานสรุปข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น   27 
              ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจาํเดือนกุมภาพันธ์ และมนีาคม  2554 28 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 29 

 30 
 31 

ระเบยีบวาระที่ 8   เรื่องอื่นๆ 32 
 8.1   รายงานความคบืหนา้การดําเนินงานเกี่ยวกับการเพิกถอนทางสาธารณประโยชน์และขออนมัุติ  33 
                 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพจิารณาการดําเนนิการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์ และ34 

        การจัดหาเส้นทางทีเ่หมาะสมทดแทน 35 
  มต ิที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานเกี่ยวกับการเพิกถอนทางสาธารณประโยชน์ 36 
และอนุมัติใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดําเนินการเพิกถอนสภาพทางสาธารณประโยชน์ และการ37 
จัดหาเส้นทางที่เหมาะสมทดแทน ตามท่ีเสนอ โดยขอให้  นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์  ร่วมเป็นกรรมการฯ 38 
เพิ่มเติม อีก 1 ท่าน 39 

 40 

 41 
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 8.2 การขอใชพ้ื้นทีส่ํานักงานทรัพยากรน้าํบาดาลเขต 4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการขยาย 1 
               กิจการของโรงพยาบาลศรนีครินทร ์2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 
 4 
 8.3  ขอเพิกถอนการอนุมัติปริญญาแก่นกัศึกษา จํานวน 7  ราย 5 
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการขอเพิกถอนการอนุมัติปริญญา แก่นกัศึกษาทั้ง 7 ราย 6 
ตามท่ีเสนอ ทัง้นี้ ขอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มความระมัดระวังในกระบวนการดําเนินการต่างๆก่อนที่จะเสนอเรื่องขอ7 
อนุมัติปริญญามาถึงสภามหาวิทยาลัยให้มากย่ิงขึ้นต่อไปด้วย 8 

 9 
 8.4  ศ.กนก วงษ์ตระหงา่น ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ10 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 11 
 12 
 13 
 14 

---------------------------------- 15 


