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 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
                       ประธานได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ทุกท่าน ซึ่ งเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร  ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ในครั้งนี้                         
ซึ่งนอกเหนือจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ประชุมร่วมกันเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
  2.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนต าแหน่งว่าง)  

             อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยรองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จึงมีผลให้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ด้วย ในการนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ด าเนินการตามข้อ 5 (3) และข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว 
        ซึ่ งผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ แทนผู้บริหาร นั้น ปรากฏว่า                     
รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ได้รับการเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 257/2560) ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

     อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
  1. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลายรางวัล อาทิเช่น  
   1.1 ทีมนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการน าเสนอบทความวิจัย โครงการ
แข่งขันตอบปัญหาและการน าเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
   1.2 รศ.รัชพล สันติวรากร เข้ารับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานน้ าวนอิสระ” ในงานวันมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและวันนักประดิษฐ์ 2017  

 2. การด าเนินงานด้าน Green & Smart Campus อาทิเช่น   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 

 2.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดอบรมการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่ง ผศ. และ รศ. แก่อาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนใจเข้าร่วมจ านวนกว่า 40 คน 

       ทั้งนี้ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคณาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก 1,366 คน 
(ร้อยละ 65.48) ระดับปริญญาโท 522 คน (ร้อยละ 25.02) ระดับปริญญาตรี 198 คน (ร้อยละ 9.49) โดยมีผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 56.90 แบ่งเป็น ต าแหน่งศาสตราจารย์ 52 คน (ร้อยละ 2.49) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
417 คน (ร้อยละ19.99) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 718 คน (ร้อยละ 34.42) และต าแหน่งอาจารย์ 899 คน (ร้อยละ 43.10)  

 2.2 ส านักหอสมุด ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวจาก          
คณะผู้ตรวจประเมินจากภายนอก โดยได้รับคะแนน 82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 2.3 คณะกรรมการจรรยาบรรณจัดประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานด้าน
จรรยาบรรณแก่บุคลากร โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือมุ่งเน้นให้คณะหน่วยงานทราบถึงแผนการด าเนินงาน นโยบายและ
มาตรการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ โดยมาตรการประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้านการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณ และด้านการป้องกันการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  

3. การด าเนินงานด้าน Excellence Academy อาทิเช่น  
   3.1 Research University Network (RUN) จ านวน 8 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0  

   3.2 ด้าน Collaborations ได้แก่  
        3.2.1 อธิการบดีเข้าพบ Mr. Koichi Morimoto อธิบดีกิจการระหว่างประเทศ ของ

กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือสร้างฐานความร่วมมือระหว่างกันที่จะขยายไปในกลุ่มประเทศ CLMV และการ
สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศ 

        3.2.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามความร่วมมือกับ University of Tsukuba เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งสองในหลากหลายสาขาวิชา 

        3.2.3 คณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น ในการจัดท า EACC Health Card ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น OPD Card ที่ใช้ในการเก็บประวัติข้อมูลผู้ป่วยโรคหอบ
หืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังไว้อย่างครบถ้วน โดยผู้ป่วยสามารถน าบัตรนี้ไปใช้ได้ทั่วประเทศ  

        3.2.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่จะน าองค์ความรู้
นวัตกรรมจากการวิจัยมาถ่ายทอดและร่วมพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศ  

       3.2.5 การประชุมหารือร่วมกับ นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 
และรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เพ่ือพัฒนาโครงการการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในภูมิภาค อาทิ 
Smart Farming, Precision Agriculture, Technology Incubation Center ซ่ึงสอดคล้องกับ Startup Thailand 4.0 
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของนโยบายรัฐบาลไทย  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 

       3.2.6 ศูนย์ตะวันฉาย ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่ก าเนิด
ของศีรษะและใบหน้า ได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉาย
เพ่ือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่ก าเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  

 4. การด าเนินงานด้าน Culture & Care Community อาทิเช่น  
 4.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนในการฟ้ืนฟูประเพณีอันเป็นพิธีส าคัญคือ พิธีนมัสการ      

พระธาตุพนม หรืองานบุญเดือนสาม ที่กระท าสืบเนื่องมายาวนาน สะท้อนประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วิถีชีวิตของทุกเผ่าพันธุ์
สองฝั่งโขง โดยได้เข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระอุปคุต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  

4.2 งาน “ร าดอกคูนเสียงแคน ฯ” เพ่ือบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่นเนื่องในโอกาส 220 ปี  
เมืองขอนแก่น และเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทั้งนี้          มี
ลูกหลานชาวขอนแก่นร่วมร ากว่า 40,000 คน  

4.3 “บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม” เป็นวัฒนธรรมตามวิถีของชาวอีสาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้บูรณาการ
กิจกรรมงานบุญข้าวจี่ และวันวาเลนไทน์ ให้เป็นงาน “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่” 

4.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอีสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านงานด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงใน "งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี     
ผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจ าปี 2559" น าโดยวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์  

4.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ “เซรั่มเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพผิวสูตรนาโนอิมัลชัน” 
กับ บริษัทเอสเค มะลิวรรณ จ ากัด  

4.7 ผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมและให้ก าลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและ
บุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

4.8 อ.พยุงศิลป์ เปศรี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได้น าความรู้ด้านการตัดเย็บ
เครื่องหนัง ไปสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางกายและการเคลื่อนไหว ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการพัฒนาสู่อาชีพเลี้ยงตนเองของนักเรียน  

4.9 หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาค าน้อย รับเป็นประธานสงฆ์ โครงการ
ระดมทุนเพ่ือการศึกษา “พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท” เพ่ือระดมทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์       ที่
ผ่านมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุนการศึกษาเพ่ือทอดถวายรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,385,027.54 บาท  

5. Creative Economy & Society  
    5.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของศิลปินไทยและต่างชาติ

ภายใต้หัวข้อ “งานศิลปะไร้ก าแพง” ซึ่งโครงการศิลปะไร้ก าแพง : Art No Wall ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถประสานสัมพันธ์
อย่างงดงามและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ”  

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. การด าเนินงานด้าน Excellence Academy 
    1.1 สัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และต าแหน่งอาจารย์ เมื่อรวมทั้งสองกลุ่ม

แล้วจะเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเฝ้าติดตามศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจน
ก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเพ่ือให้มีการพัฒนาการขอ
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ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ทั้งนี้ อาจแยกข้อมูลจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นรายคณะ เพ่ือ
น ามาพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยจะมีมาตรการและสนับสนุนในแต่ละคณะได้อย่างไรบ้าง  

   1.2 การรับอาจารย์ควรมีกระบวนการและก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้ได้บุคคลที่มี
คุณภาพ เพ่ือเป็นอัตราก าลังส าคัญในการพัฒนาทางวิชาการและงานวิจัยในด้าน Excellence Academy ควบคู่
ไปกับ Research Community ได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 

  1.3 มหาวิทยาลัยควรมีแผนการแจ้งเตือนเป็นระยะๆ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน 
ซึ่ งปฏิบัติงานใกล้ครบก าหนด 7 ปี  และ  9 ปี  ซึ่ งต้องยื่นขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ                   
รองศาสตราจารย์ ได้รับทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงงานวิจัย       
ในระดับคณะให้แก่อาจารย์ซึ่งเพ่ิงเริ่มท างานวิจัยเป็นครั้งแรก 

   1.4 อีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยผลักดันให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น คือ 
การก าหนดเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ต้องก าหนดภาระงานและผลงานวิจัยให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวด้วย  

   1.5 การคิดภาระงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนั้น ควรให้น าภาระ
งานที่ได้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมและสนับสนุนงานในภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนมาก าหนดเป็นภาระงานเพ่ือ    
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

    ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ิมเติมว่า ปัจจุบัน สกอ. ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือให้สามารถยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในด้านอุตสาหกรรมได้ 

   1.6 ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับกรณีการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นในเรื่อง Precision Agriculture และถือเป็น
เทคโนโลยีที่ส าคัญและเป็นอนาคตของภาคการเกษตรของประเทศไทย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมุ่งเป้าหมายและ
เน้นความร่วมมือทางวิชาการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้แก่ภาคการเกษตร
ของประเทศไทยต่อไป 

   1.7 บันทึกความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ นั้น ขอให้มหาวิทยาลัย
ตระหนักและระมัดระวังประเด็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่อาจแฝงมา
พร้อมกับความร่วมมือต่างๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการกลั่นกรองให้เหมาะสมโดยก าหนดกรอบให้ชัดเจนเฉพาะ
ด้านวิชาการในเรื่องความเชี่ยวชาญเป็นเรื่องๆ ไป 

 1.8 นอกจากได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาการจากต่างประเทศแล้ว มหาวิทยาลัยควร
เผยแพร่และให้การสนับสนุนด้านวิชาการตามก าลังและความสามารถที่มีอยู่ ไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยเช่นกัน 

 2. เรื่องอ่ืนๆ 
     2.1 การรายงานกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายบริหาร นั้น ขอให้เพ่ิมข้อมูลวันเดือนปีที่เกิด

กิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นด้วย 
     2.2 กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับการขอสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณ 

ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ กลับไปฌาปนกิจที่วัดบ้านไร่ นั้น มหาวิทยาลัยควรมีการแถลงข่าวเพ่ือแสดง
จุดยืนที่ชัดเจน 

http://campus.sanook.com/929004/
http://home.sanook.com/
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     2.3 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ณ บริเวณพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  

   ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมและรายงานลับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
       4.1 รายงานกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย ประจ าเดือนมกราคม 2560 และ
รายงานการใช้จ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 
    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย 
ประจ าเดือนมกราคม 2560 และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 มกราคม 
2560 และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วน
งานและการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
      ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ของท่ีประชุมไปด ำเนินกำรปรับแก้ไขก่อนเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
5.2 การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ (โครงการบัวแก้ว) 

     ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการตามข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นชอบหลักการกำรรับบุคคลเข้ำเป็นนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยวิธีอื่นๆ ของคณะศึกษำศำสตร์ ตามที่เสนอ  

 
         5.3 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และ Kumamoto University, Japan 
      ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง     
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ตามที่เสนอ 
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5.4 ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558 ระดับ

สถาบัน และระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแจ้งให้คณะต่างๆ ที่ได้รับ
คะแนนคุณภาพของหลักสูตร ตั้งแต่ระดับปานกลาง ระดับน้อย และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด าเนินการจัดท า
การประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

                     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 132 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
      (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเสนอ โดยมีเงื่อนไขว่า สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเฉพาะ
หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเท่านั้น 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ 2560     
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

7.3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 

      7.4 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถานจดัการและอนุรักษพ์ลังงาน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 
       8.1 การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะต่าง  ๆไปพิจารณาด้วย 
 

8.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มติ ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะต่าง  ๆไปพิจารณาด้วย 

 
 

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


