
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 3/2561  

วันพุธที ่7 มีนาคม 2561  
ณ ห้องประชุม Crowne Plaza Chongqing Riverside Hotel เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
       - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
       2.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง) 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
    อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม
ส าคัญตลอดถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น 

1. นางสาวเภาสิน วัฒนกูล และนายอธิสันต์ พร้อมพาณิชย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับ
รางวัล     รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “การแสดงความรู้สมุนไพรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
1” ในงาน 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต 

2. รศ. วิทยา เงินแท้ อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย 
ประจ าป ี2560 ระดับดีมาก จากผลงานวิจัยเรื่อง “เซนเซอร์ทางเคมีโดยอาศัยสมบัติเชิงแสงของวัสดุนาโน 

3. ผศ. ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 2017 TWAS 
Prize for Young Scientists in Thailand และรางวัลผลงานวิจัย ประจ าปี 2560 ระดับดี จากผลงานวิจัยเรื่อง “การ
สังเคราะห์วัสดุผงที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตรและสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุไจแอนต์ไดอิเล็กตริกเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้งานในด้านพลังงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”   

4. นางสาวพิชญ์ระวี สุรอารีกุล ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม คว้าเหรียญทอง (Gold Medal) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือสังคมและภูมิปัญญาไทย “กีต้าร์ไม้ไผ่ขด” จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเข้ารับรางวัลในงาน
วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 (Thailand Inventors’ Day 2018) 

5. ศ. สุจินต์ บุรีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics 
Research Excellence Awards จากผลงานการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมอากาศยานด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ 

6. รศ. กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ
สมาคมสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี (Association for Information Science and Technology) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพส าหรับนักสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลก 
ก่อตั้งมาตั้งแต่ป ีค.ศ. 1937 เป็นสมาคมที่มีอายุมากกว่า 80 ปี 

        Green & Smart Campus 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคัดแยกขยะในครัวเรือนและการสร้างจิตส านึกที่ดีใน

การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม 
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2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรเพ่ือรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตาม
กฎจราจรโดยเคร่งครัดในพ้ืนที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นสังคมต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรสวม
หมวกนิรภัย 100% 

  Excellence Academy 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตภายใต้โครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษา  

คณะนิติศาสตร์ โดยการพัฒนาหลักสูตร 4+1 นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีนิติศาสตร์ และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ 
จากวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น 

2. Mr. Shiro Tarashima เลขาธิการเอก เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ 
และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น พบปะหารือ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และกระชับความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดงาน The 18th Japan Education Fair in Khon Kaen 

3. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ  

4. นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ พัฒนาชุดทดสอบส าเร็จรูปแบบรวดเร็ว (ครั้งแรกของโลก) เพ่ือ
วินิจฉัยโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน Kapillariasis ICT Kit (Fast) โดย ศ.วันชัย มาลีวงษ์ และ ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ พร้อม
มอบชุดตรวจให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือน าไปวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยกระชับความร่วมมือทางด้านการศึกษากับ Korea National University of 
Education (KNUE) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ โดยผลิตครูปีละกว่า 10,000 คน รวมทั้ง
ท าหน้าที่ฝึกอบรมครูประจ าการและผู้บริหารโรงเรียนอีกเป็นจ านวนมาก 

 Culture & Care Community 
1. กิจกรรมต่างๆ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 
2. มหาวิทยาลัยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดเทศกาลดนตรีแจ๊ส 
3. คณะผู้บริหารและบุคลากร ส านักหอสมุด ร่วมกันท าบุญในวาระปีใหม่ ณ มูลนิธิบ้านลูกรัก  

บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พร้อม
พัฒนาห้องสมุดให้แก่เด็กของมูลนิธิและชุมชนใกล้เคียง 

4. โครงการอาหารปลอดภัยแก่ผู้ป่วยใน 3 โรงพยาบาลน าร่องในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะรับซื้อ
พืชผักทางการเกษตรเข้าสู่โรงพยาบาล เบื้องต้นได้ให้เกษตรกรจัดเวทีการปลูกพืช 12 เดือน โดยทางโรงพยาบาลจะ
ค านวณปริมาณความต้องการผักให้แก่เกษตรเพื่อน าไปวางแผนการปลูกต่อไป 

 Creative Economy & Society 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Art Lane ครั้งที่ 15 และจัดพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

Art shop และกิจกรรม Art Market ตลาดนัดศิลปะ เพ่ือให้ นักศึกษา ศิษย์เก่าได้น าผลงานกึ่งธุรกิจมาวางจ าหน่าย
ส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกฝนการท าธุรกิจด้านศิลปะ 

 กิจกรรมพิเศษต่างๆ 
 ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ อาทิเช่น  
1. พิธีมอบรางวัล “กัลป์พฤกษ์ทองค า” ให้แก่ ดร.มีชัย วีระไวทยะ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “ทิศทางของการศึกษาไทยในชนบท”  
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2. กิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐานจาก “AIMS” และ "IAAF" ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งระดับสากล และในปี ค.ศ. 2018 มีจ านวนนักวิ่งรวม 36,993 คน 
แบ่งเป็น 

•  ประเภทมาราธอนจ านวน 1,977 คน  

•  ประเภทฮาล์ฟมาราธอนจ านวน 2,925 คน  

•  ประเภทมินิมาราธอนจ านวน 7,091 คน และ 

•  ประเภทเดินวิ่งจ านวน 25,000 คน  
          โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จาก 33 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมลงแข่งขัน 
      3. การเตรียมความพร้อมส าหรับพิธีฌาปนกิจหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
         ซึ่งก าหนดพิธีบ าเพ็ญกุศลฯ ระหว่างวันอังคารที่ 22 – วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 สถานที่ 
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 สถานที่ ณ พุทธมณฑลอีสาน 
จังหวัดขอนแก่น 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. เพ่ือให้การใช้ถ้อยค าเป็นไปอย่างถูกต้อง ขอให้ใช้ค าว่า “พิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพ
วิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)” และขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมการจัดพิธีการต่างๆ ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและมิให้เกิดความวุ่นวาย 
    2. ที่ประชุมได้สอบถามความเรียบร้อยเกี่ยวกับพินัยกรรมของพระเทพวิทยาคมและสอบถามถึง      
พิธีเผานกหัสดีลิงค์ซึ่งจะต้องฆ่านกเพ่ือการบวงสรวง 
        อธิการบดีและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามพินัยกรรมของพระเทพ
วิทยาคมได้ก าหนดให้ด าเนินการตามความเหมาะสมพร้อมกับพิธีพระราชทานเพลิงศพร่วมกับอาจารย์ใหญ่ท่านอ่ืนๆ โดย    
มิให้ขอพระราชทานเพลิงศพโดยเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการหารือในประเด็นต่างๆ ร่วมกับ         
เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเรียบร้อยแล้ว และในพิธีเผานกหัสดีลิงค์นั้น จะไม่มีการฆ่านกเพ่ือการบวงสรวงแต่
มหาวิทยาลัยได้น าผู้ที่สืบเชื้อสายจากพระนางสีดา ผู้ฆ่านกหัสดีลิงค์ในต านานของภาคอีสานเป็นผู้ท าพิธีแทน    

3. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับในล าดับที่ 251-300 แต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่าการ
ได้รับการจัดล าดับที่สูง คือ มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างจุดเด่นให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพ่ือ
สร้างสรรค์ทิศทางในอนาคตได้อย่างแท้จริง 

4. มหาวิทยาลัยมีโครงการที่น่าชื่นชมและสามารถขยายผลไปสู่สังคมได้หลายโครงการ อาทิเช่น 
โครงการแก้จนที่ก าหนดแนวทางการสร้างอาหารปลอดภัยและสร้ างตลาดใหม่ๆ เพ่ือรับซื้อสินค้าปลอดภัยเหล่านี้            
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเองก็มีกลุ่มประชากรที่รักและห่วงใยสุขภาพเป็นจ านวนมาก ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะเพ่ิมตลาด     
เพ่ือรับซื้อสินค้าปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรงก็จะช่วยสร้างมูลค่าของสินค้าได้มากเช่นกัน หรือโครงการ Art lane หรือ 
Art Market ต่างๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักในวงกว้างพร้อมทั้งให้นักวิชาการมาร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างสรรค์ความคดิ          
น าผลิตภัณฑส์ินค้าพ้ืนเมืองมาสร้างมูลค่าให้มีความโดดเด่นและแตกต่างได้ 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 

5. การจัดระดับ IQ ทั่วประเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 98 จังหวัดขอนแก่น ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์
ที่ต่ ามาก ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าและพัฒนาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
นอกจากนี้ หากมหาวิทยาลัยมีบทความทางวิชาการที่น่าสนใจและต้องการเผยแพร่ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่จังหวัด
ขอนแก่นเพ่ือจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ 

6. การจัดงานขอนแก่นมาราธอนนั้น จังหวัดขอนแก่นยินดีให้ความสนับสนุนในทุกๆ ด้าน โดยจังหวัด
ขอนแก่นยังได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่นักวิ่งชาวไทยเพ่ือไปร่วมการแข่งขันโตเกียวมาราธอน ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 

  มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
           ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 40 บรรทัดที่ 8-9 ค าว่า “Core Value” ขอให้แก้ไขเป็น “Core Values” 
2. หน้า 39-40 ขอให้ตรวจสอบการก าหนดค่านิยมในส่วนของภาษาอังกฤษให้ถูกต้องอีกครั้ง 
หลังจากการแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ

รายงานลับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
       4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนมกราคม 2561 
     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการ  
ใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ตามเสนอ 
 
 4.2 การก าหนดแนวทางบริหารจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                        5.1 การมอบอ านาจการปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุส าหรับการวิจัยและ 
บริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2560 – 14 ธันวาคม 2560 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติแนวทางการปฏิบัติตามที่ฝ่ายวิจัยและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีน าเสนอ โดยขอให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการต่อไปด้วย 

 
  5.2 ขออนุมัติการจัดตั้งคณะออกแบบ 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติไม่อนุมัติการจัดตั้งคณะออกแบบตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ        
แต่ขอให้มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการออกแบบให้มีความชัดเจนและ      
โดดเด่นต่อไป 
 
 5.3 ขอความเห็นชอบการรับรองหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอขอรับรองหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) จ านวน 3 หลักสูตร ตามการ
เสนอของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

 5.4 ขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะ 
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการเสนอโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคน
ที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 
 

 5.5 การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2560 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ สังกัด
คณะเทคนิคการแพทย์ และรองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเสนอขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตามขั้นตอนของระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 

     5.6 รายงานกรณีการลงโทษไล่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ  
       - ยกไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 - 
 

     5.7 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  5.7.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย (ฉบับที่ 2)  

         ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 

              มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย ค่าชดเชย (ฉบับท่ี 2) ตามที่เสนอ 
 

  5.7.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เรื่อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 
 

     5.8 ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
      1. เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ 
      2. เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ตามเสนอ 
      3. เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามเสนอ 
      4. เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก ่

1) หลักสูตรเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ ในระดับอนุบาล 
2) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (หลักสูตรคู่ขนาน) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (หลักสูตรปกติ)  
4) หลักสูตรเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  

       6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 28 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

      6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ที่ประชุมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 9 หลักสูตร ตามเสนอ 
2. อนุมัติด าเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ จ านวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 

3. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                        7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

       7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

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


