
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 4/2562 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงแรม Novotel Shenzhen เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และการบริหารทั่วไป อาท ิ
1. มหาวิทยาลัยได้มีการรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารฯ พ.ศ. 2562 - 2566 จากภาคส่วนต่างๆ  

6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารส่วนงาน  กลุ่มสภาพนักงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มผู้อ านวยการหน่วยงาน 
(กอง ศูนย์ สถาบัน) กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป และกลุ่มวิทยาเขตหนองคาย  

2. การประกาศผล  2018 QS World University Ranking By Subject มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับการจัดอันดับเพ่ิม 2 สาขา ได้แก่  Agriculture & Forestry และ Biological Sciences 

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) 
จากส านักงาน ป.ป.ช. 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ 20th Khon Kaen Veterinary Annual International 
Conference (KVAC) 21-22 

5. วงโปงลางสินไซ “น าความภาคภูมิใจสู่ชาวมข.คว้า 2 รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสดกว่า 
100,000 บาท จากงาน "มหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

6. นายเนติพงษ์ กัญญะลา และ นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน “ผจญภัยโลกคู่ขนาน”  จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงาน Thailand IT Contest Festival 2019  ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า
แฟชั่นไอส์แลนด์  กทม. ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562    
                     เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานลับ 
ตามที่เสนอ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
4.1 การแก้ไขสัญญาโครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยวิทยาลัย

ขอนแก่น (ระยะท่ี 2)  
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขสัญญาโครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์

กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะที่ 2) ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมรับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงาน ซึ่งที่ประชุมได้รับรองเฉพาะวาระแล้ว – 
 

5.2 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร ์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี 
พ.ศ. 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. อธิการบดี             เป็นประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์   เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ฤทธิ์      เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย    เป็นกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
6. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรอืงชยจตุพร   เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์      เป็นกรรมการ 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. อธิการบดี            เป็นประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์         เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562 

4. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์       เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร     เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร 

6. รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์   เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์     เป็นกรรมการ 
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
5.3 การเสนอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามองค์ประกอบข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 
1187/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 

1) เดิม “3. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” 
เปลี่ยนแปลงเป็น “3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” 

2) เดิม “4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เปลี่ยนแปลงเป็น “4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” 

2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 
1189/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 

จากเดิม “4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เปลี่ยนแปลงเป็น “4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” 

 
- นายกสภามหาวิทยาลัยขอเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.4 ไปพิจารณาเป็นระเบียบวาระ

สุดท้ายของการประชุมในคราวนี้ - 

5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ก.จ.ม.) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) จากเดิมต าแหน่ง “หัวหน้างานวินัยและจรรยาบรรณ” 
เป็น “นายบุญชัย อ้องแสนค า”ตามที่เสนอ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562  
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5.6 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(เพิ่มเติม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ  

 
5.7 ขอความเห็นชอบรายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและรับรองรายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามที่ได้มีข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการเสนอ
รายงานฉบับดังกล่าวต่อรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อไป  

 
5.8 ขอความเห็นชอบอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร จากบุคคลภายนอก 

ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

ผู้บริหาร จากบุคคลภายนอก ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ  เป็นผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและคณุภาพ 
               อัตราเงินเดือน 40,000 บาท ต่อเดือน 
2. นางญัฐสมล ธนกูลรังสฤษฏ์     เป็นผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
               อัตราเงินเดือน 60,000 บาท ต่อเดือน 
และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาด้วย 
 

5.9 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5.9.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 

 

5.9.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ

ก้าวหน้า 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า

ด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายการศึกษารับข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 29 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติหลักสูตรจ านวน 4 หลักสูตร ตามที่เสนอ 
2. อนุมัติปิดหลักสูตรจ านวน 1 หลักสูตร ตามที่เสนอ 
3. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 28 หลักสูตร ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าเดือนมีนาคม 2562   
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3 รายงานประจ าปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.4 การอบรมหลักสูตรธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance 
Programme : UGP-OHEC) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.4 รักษาการอธิการบดี และรักษาการรองอธิการบดีทุกฝ่าย ได้ออกจากห้อง
ประชุม 
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5.4 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงาน

ของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตามข้อ 6 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1691/2561) เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 
ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. นายอ านาจ พรหมสูตร        เป็นประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง    เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์        เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์       เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล      เป็นกรรมการ 
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
เรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 

1) ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 การจัดการศึกษาจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของสกอ. 

2) อธิการบดีและคณบดีควรมีวาระการด ารงต าแหน่งพร้อมกัน 
3) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายเกิดวิกฤตเรื่องจ านวนการรับเข้านักศึกษา 
4) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการด าเนินการกรณีต าแหน่งผู้อ านวยการที่ไม่สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงต้องด ารงต าแหน่งตามวาระ 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
8.2 ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควร

รณรงค์การปลูกต้นกาลพฤกษ์ให้มีจ านวนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ที่ในหลวง ร.9 เคยเสด็จมายัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ. มนต์ชัย ดวงจินดา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก าลังท าวิจัยเรื่องการออกดอกของต้นกาลพฤกษ์เพ่ือให้ออก
ดอกพร้อมกัน 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นได้มีแผนยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่ก าลังจะเสนอรัฐบาล เพ่ือปลูกต้นไม้
ประมาณ 2 ล้านต้น ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมีการปลูกต้นไม้เพ่ิมขอให้ประสานข้อมูลมายังจังหวัดขอนแก่นด้วย 
ทั้งนี้ การปลูกต้นไม้ขอให้ค านึงถึงทิศทางลมเพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหร้ักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

และสิ่งแวดล้อม พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

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


