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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2554 เมื่อวันพุธที่ 7  กันยายน 2554 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
ครั้งที่  7/2554 2 

วันพุธที่  7  กันยายน  2554    3 
            ณ ห้องประชุมสารสนิ  ชั้น 2  อาคารสิริคณุากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4 

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

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  7 
 8 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งตอ่ที่ประชุม 9 
  ประธานกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ทีไ่ด้มอบเงินสมทบเข้ากองทุน ฯพณฯ พจน์ สารสิน  10 
จํานวน 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา                       11 
  ที่ประชุมรับทราบ 12 
 13 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 14 
        2.1   แนะนําผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 15 
  (นางกิตติมา  จันทรสม  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ16 
สภามหาวิทยาลัย   ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2554  เป็นต้นไป) 17 
  ที่ประชุมรับทราบ และให้การต้อนรบั 18 
 19 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอนํามาเสนอก่อน 20 

5.2  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                      21 
       (ชุด พ.ศ. 2554 -2556) 22 

โดยมีผลการเลือกต้ังฯ ดังนี้ 23 

1. รองศาสตราจารย์สุธา  ภู่สิทธิศักด์ิ  เป็น ประธานสภาคณาจารย์ 24 
2. ศาสตราจารย์วีระชัย  โควสุวรรณ  เป็น รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง 25 
3. อาจารย์หอมหวล  บัวระภา   เป็น รองประธานสภาคณาจารย์ คนทีส่อง 26 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี  ปะการะสังข์  เป็น เลขานุการสภาคณาจารย์ 27 

 ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ได้รับการเลือกต้ัง คือ วันที่ 17 สิงหาคม 2554  เป็นต้นไป  28 
และขออนุญาตให้ ประธานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้29 
ความเห็นชอบการแต่งต้ังแล้ว 30 
       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเหน็ชอบใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารสภาคณาจารย์ 31 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชุด พ.ศ. 2554 – 2556  ตามที่เสนอ  และอนุญาตให้ รองศาสตราจารยส์ุธา         32 
ภู่สิทธศิักด์ิ  ประธานสภาคณาจารย์  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 33 
 34 
ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 
                       ครั้งที่  6 /2554  เมื่อวันพุธที่  3   สิงหาคม  2554 36 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรบัรองฯ โดยไม่มีข้อแก้ไข 37 
   38 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องสบืเนื่อง 39 
 4.1  รายงานทางการเงนิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํเดือนกรกฎาคม 2554   40 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 41 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2554 เมื่อวันพุธที่ 7  กันยายน 2554 

 4.2  รายงานงบการเงนิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  ไตรมาส 3 1 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบและให้การรับรองรายงานทางบญัชีของงบการเงนิ2 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไตรมาส 3 ( 1 ตุลาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)  3 
ตามที่เสนอ 4 
   5 
 4.3 รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงนิ    6 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น  : แนวทางในการบริหารการเงนิและการลงทนุ พ.ศ. 2554 – 2558  7 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 8 
 9 
  มติ   ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติ ดังนี้ 10 
 1. เห็นชอบแนวทางในการบริหารการเงนิและการลงทนุ พ.ศ. 2554 - 2558  ตามที่     11 
    คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน เสนอ  รวมทั้งมอบหมายให้ คณะกรรมการนโยบาย  12 
             การบริหารการเงนิฯ เป็นผู้กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยส์นิอืน่ๆของมหาวิทยาลัยด้วย 13 

2. เห็นชอบให ้รวมองค์ประกอบคณะกรรมการ และอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบรหิารทรพัยส์ินฯ     14 
เดิมไว้กับคณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงนิ ฯ เปน็คณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยขอให้ 15 
นายอภสิิทธิ์ รจุิเกียรติกําจร  และ  นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์  ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย   16 

 17 
 4.4  การบริหารศนูย์ประชุมอเนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวิทยาลยัขอนแก่น 18 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 19 
 20 
  มติ   ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติ  ดังนี้ 21 
 1.  เห็นชอบให้มหาวิทยาลยัไม่ต่อสัญญาการบริหารศนูย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษกกับ   22 
     บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมน้ท์ จํากัด 23 
 2.  ขอให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารศนูย์ประชุมฯนาํเสนอรปูแบบแนวทางการ24 
      บริหารศนูย์ประชุม พรอ้มข้อมูลการวิเคราะห์ทีช่ัดเจนเพิ่มเติม   ต่อสภามหาวทิยาลัยพิจารณา25 
      อีกครั้งในคราวการประชุมครั้งต่อไป 26 
 27 
 4.5 การจัดทําผังแม่บท และการพัฒนาพืน้ที่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 28 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 29 
 30 
 มติ ที่ประชุมรบัทราบและพจิารณาแล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเร่งดําเนนิการเรื่องการ31 
ประกาศใชผ้ังแม่บทของมหาวิทยาลัยโดยเร็ว โดยใชผ้ังแม่บทฉบับที่ศนูย์วิจัยและพฒันาโครงสร้างมูลฐาน32 
อย่างยั่งยนื คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ศึกษาวิจัยและได้ส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์แล้ว   33 
ในปี พ.ศ. 2554 และมติสภามหาวิทยาลยัเป็นหลักในการพิจารณาทบทวน ประกอบกับสภาพปัจจุบันใน34 
การใช้พืน้ที่ เพื่อจัดทําเป็นประกาศฯ   และให้มีกระบวนการกํากับดแูลให้เป็นไปตามผังแม่บทฯที่ได้35 
ประกาศใช้อยา่งแท้จริง  และให้มีการรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รบัทราบในเวลาที่เหมาะสมเป็นระยะ  36 

 37 

       4.6  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555- 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 39 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 40 



- 3 - 

 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 7/2554 เมื่อวันพุธที่ 7  กันยายน 2554 

1. เห็นชอบการใช้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 เป็นต้นแบบใน1 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนําเสนอต่อ2 
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยให้ปรับแบบฟอร์มและเพิ่มเติมประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการ3 
บริหารราชการแผ่นดินตามที่กําหนดได้ 4 

2. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวทางในข้อ 1  5 
3. ให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 6 

 7 
   8 

ระเบยีบวาระที ่5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 9 
  5.1  ขออนุมัติต้ังงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 
                 และงบประมาณ ประจาํปี พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการ12 
ประชุม) 13 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 14 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงบประมาณประจําปี  พ.ศ. 2555  ขององค์กรในกาํกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 

ตามที่เสนอ และขอให้รับข้อคิดเหน็เสนอไปพิจารณาด้วย 16 
  17 
 5.3  ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธกิารบดีวิทยาเขตหนองคาย 18 
   มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเหน็ชอบและอนุมัติใหแ้ต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อภิรัฐ      19 
ศิริธราธิวัตร  ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดวิีทยาเขตหนองคาย  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่  8 กันยายน 2554  เป็นตน้ไป 20 
ตามเสนอ  21 

 22 
 5.4  ขอเสนอชื่อผู้สมควรไดร้ับปรญิญากิตติมศักด์ิและรางวัลพระธาตุพนมทองคาํ ประจําปี 2554 23 
  รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปี 2554  ดังนี ้24 

1. ขอเสนอชื่อผูส้มควรได้รบัปริญญากิตติมศกัด์ิ  ประจําปี 2554 25 
1.1 เห็นสมควรทลูเกล้าฯ ถวาย ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ       26 

แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  27 
1.2 เห็นสมควรให ้ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขานิติศาสตร์             28 

แด่ รองศาสตราจารย์พรชัย  สุนทรพันธ์ 29 
1.3 เห็นสมควรให ้ปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาธุรกิจการเกษตร 30 

แด่ นายสุกิจ  หว่ังหลี 31 
1.4 เห็นสมควรให ้ปริญญาศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาพัฒนศาสตร์        32 

แด่ นายสุวิทย์  คุณกิตติ 33 
1.5 เห็นสมควรให ้ปริญญารฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหาร34 

กิจการสาธารณะ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.เบรดี เจ ดีตัน (Prof. Dr.Brady J. Deaton)  35 
1.6 เห็นสมควรให ้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาคณิตศาสตรศึกษา      36 

แด่ รองศาสตราจารย์มะซะมิ  อิโชะดะ 37 
2. ขอเสนอชื่อผูส้มควรได้รบัรางวัลพระธาตพุนมทองคํา ประจําปี 2554 38 

2.1 พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี  คุตฺตจิตฺโต) 39 
2.2 นายผาย  สร้อยสระกลาง 40 

                                                                                                                                                        41 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม) 42 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรญิญากิตติมศกัด์ิ และรางวลัพระธาตุพนมทองคํา 1 
ประจําปี 2554  ตามรายชือ่ผู้สมควรได้รบัปริญญากิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตพุนมทองคําฯ ที่เสนอ 2 
และให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการต่อไปด้วย 3 
 4 
ระเบยีบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 5 
 6.1  ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น   6 
  มติ   ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้เห็นชอบหลกัสูตร จํานวน  1 หลักสูตร และเหน็ชอบให้ปิด7 
หลักสูตร จาํนวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ 8 
 9 
 6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 10 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรญิญาให้ผูส้ําเร็จการศึกษา จํานวน 372  คน 11 
ตามที่เสนอ 12 
 13 

6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ 14 
  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผูเ้สนอขอกําหนดตําแหนง่ทาง15 
วิชาการ  ที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ  16 
 17 
ระเบยีบวาระที่ 7   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 18 
   7.1  คําสั่งสภามหาวิทยาลยัขอนแก่นแตง่ตั้งบุคคล และคณะกรรมการ  19 
              ในเดือน สิงหาคม 2554 20 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 21 
 22 
 7.2   การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา  23 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 24 
 25 
 7.3  รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนสิงหาคม 2554 26 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 27 
 28 
 7.4  สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงานสรุปข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น   29 
             ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจาํเดือนกรกฎาคม  2554 30 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 31 
 32 
ระเบยีบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ 33 
 34 
  - ไม่ม ี– 35 
 36 


