
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 5/2561  

วันพุธที ่16 พฤษภาคม 2561  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
       - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้

จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสนี้ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จึงได้รายงานผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทราบพร้อมทั้งเรียนเชิญที่ประชุมรับชมวีดีทัศน์แนะน าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
          จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ที่ประชุมแสดงความชื่นชมการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้ง

ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไปว่า ปัจจุบันจ านวนนักศึกษาที่เรียนในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น  
มีสัดส่วนมากกว่าศาสตร์ในด้านอ่ืนๆ ดังนั้น การพัฒนาศาสตร์ในด้านนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนา
โดยในระดับปริญญาตรีอาจส่งเสริมสาขาวิชาให้มีความโดดเด่นและเป็นที่ต้องการในระดับประเทศหรือระดับโลก 
เช่น Digital Humanities รวมถึง การเป็นเนื้อหาที่ส าคัญในคุณลักษณะบัณิิตท่ีพึงประสงค์  Learning Outcome) 
ของมหาวิทยาลัย และในระดับบัณิิตศึกษาอาจจ าเป็นต้องยกระดับไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่สูงขึ้น เช่น การจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศหรือการวิจัยที่บูรณาการกับสาขาอ่ืนหรือจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้
เข้าถึงหลักสูตรได้มากข้ึน 

     มติ ที่ประชุมรับทราบ 
        2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2561 
และการน าเสนอ “KKU Smart Learning” การจัดการเรียนรู้แบบสมาร์ทที่สอดคล้องกับ Learning Styles ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 
       อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 มหาวิทยาลยัมีกิจกรรม
ส าคัญตลอดถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาท ิ

1. นางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล และนายปริญญา เนตรค า นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ Popular Vote ในเวทีการประกวดแบบบ้าน Modern tropical 
style โครงการ Architecture Design Contest 2018 

2. นายอรรถกร สมแวง และนายพงศธร เชาวลิตกิจกุศล นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลการน าเสนอบทความวิชาการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาได้รับรางวัลมากที่สุดในเวที 
Startup Thailand league 2018 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีไอเดีย ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เรียนรู้
การจัดท าแผนการตลาดที่สร้างให้ธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

4. อธิการบดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณบดี
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสื่อคุณธรรม โดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น  

5. ผศ. ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัล Research 
Award ประจ าปี 2561 ในการประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 34 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  

Green & Smart Campus 
       1. รศ. กานดา สายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “สร้างและกรอก
แบบฟอร์มด้วยเสียง” เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและรวดเร็วในการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ  
       Excellence Academy 

1. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของไทย ซึ่งเปิดพ้ืนที่เทคโนโลยีสร้างสรรค์ 
พัฒนานวัตกรรมอย่างครบวงจร หนุน Thailand 4.0 กับโครงการ KKU Maker Space มากกว่าค้นคว้าต าราเรียน 
ปั้นโมเดล 3 มิติในห้องสมุด 

2. มหาวิทยาลัยมอบแผ่นรับแรงกันกระแทกให้กับส านักงานต ารวจภูธรภาค 4 ซึ่งเป็น
ผลงานจากคณะผู้วิจัย โดยแผ่นรับแรงกันกระแทก ได้ผ่านการทดสอบยิงด้วยกระสุนปืนขนาดต่างๆ คือ .38, 9 มม., 
.45, .357 แมกนั่ม, ลูกซอง 9 เม็ด และ M16 

      Culture & Care Community 
            1. กิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย อาทิ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยฟรี, กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์รวมกับชุมชน เป็นต้น 
       2. มหาวิทยาลัยประกาศเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกโดยมอบโล่
เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจ าปี 2561 รวมทั้งสิ้น 24 ท่าน จากการ
เสนอชื่อศิลปินอีสานและผู้ที่มีผลงานด้านวัฒนธรรมจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ประเทศไทยกว่า 200 ราย 

     กิจกรรมพิเศษต่างๆ 
 ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ อาทิ  
1. ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน 
2. มหาวิทยาลั ย เปิ ดตั ว โครงการ  “KKU Smart Learning” โดยรั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม KICE ซึ่งในกิจกรรม
ดังกล่าวมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สพฐ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา  สพม.) ทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 15 เขต และโรงเรียน    
ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 195 โรงเรียน 

3. มหาวิทยาลัยน าเสนอรูปแบบของการพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ 
Khon Kaen Model: Education for Sustainable Development โดยจะเป็นการพัฒนาตั้ งแต่แรกเกิดจน
เสียชีวิต โดยใช้นวัตกรรมที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นมาและมีการทดลองใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี  
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4. การจัดงานบวงสรวงในการสร้าง “เมรุหอแก้วนกหัสดีลิงค์” เพ่ือประกอบพิธีพระราชทาน
เพลิงพระเทพวิทยาคม  หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ตามประเพณีอีสาน ภายใต้งาน “พิธีเบิกฟ้า ขอขมาแถนไท้ ยกอ้อ ยอคาย 
ถวายครู ตามอริยะประเพณีอีสาน” และจะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง “เมรุหอแก้วนกหัสดีลิงค์”  

5. มหาวิทยาลัยขอประทานถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณิิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

       ในการนี้ อธิการบดีได้ขอให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น าเสนอรายงาน “KKU 
Smart Learning” การจัดการเรียนรู้แบบสมาร์ทที่สอดคล้องกับ Learning Styles ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ที่
ประชุมรับทราบ ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

      นวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์
และนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ประกอบด้วย 

- เนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัย และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
- วิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ Learning Style ของนักเรียนในยุคดิจิทัล 
- สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ดิจิทัลที่ครูและนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
โครงการ KKU Smart Learning Academy ในระยะแรก วางแผนการด าเนินการเป็นระยะเวลา   

3 ปี โดยในปีที่ 1 มุ่งพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีที่ 2 มุ่งพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และในปีที่ 3 มุ่งพัฒนานักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที ่3 ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี คาดว่าจะมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 25,000 คนและครูที่ได้รับประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 1,200 คน  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- พัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี 21 
- พัฒนาศักยภาพของครู ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และด้านการใช้เทคโนโลยี 
- พัฒนารูปแบบการท างานร่วมกัน ระหว่างอาจารย์/นักวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย กับศึกษานิเทศก์ 

ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่จัดการเรียนการสอน 
เป้าหมายผลลัพธ์ 
โ คร งการนี้ มุ่ ง เ น้ นการ พัฒนาคุณภาพกา รศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐ าน  ของ โ ร ง เ รี ยน ในภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระดับสากล โดยพิจารณาจากผลประเมินการสอบ Programme for International 
Student Assessment  PISA) โดยในปีที่ 1 ร้อยละ 50 ของนักเรียนมีผลการทดสอบหลังเข้าสูงกว่าผลการทดสอบ
ก่อนเข้าโดยใช้กรอบการทดสอบของ PISA และในปีที่ 3 ร้อยละ 50 ของนักเรียนมีผลการทดสอบสูงกว่าเกณิ์
มาตรฐานระดับ 2   Poor Performers) ตามเกณิ์ของ PISA 

 
เป้าหมายผลผลิต 
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- มาตรฐานการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยอิงเกณิ์และตัวชี้วัด
ของ PISA กระทรวงศึกษาธิการและกรอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- ต าราเรียนต้นแบบ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที ่1 ที่บรูณาการเนื้อหาทันสมัย กระบวนการเรียนรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 

- คู่มือการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการแนวคิดและวิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนรวมทั้งแนวทางและเครื่องมือการประเมินผล 

- สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสอดคล้องกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและเนื้อหาต่างๆ กัน ส าหรับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

- รูปแบบและคู่มือพัฒนาครู ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นักเ รียนมี
สมรรถนะในระดับสากลและพร้อมส าหรับการแข่งขัน 

บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1. พัฒนานวัตกรรม KKU Smart Learning ที่สอดคล้องกับเกณิ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและเกณิ์มาตรฐานในระดับสากล 
2. อบรมพัฒนาสมรรถนะครูเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและวิธีการใช้นวัตกรรม KKU Smart 

Learning ในการจัดการเรียนรู้ 
3. ส่งมอบนวัตกรรม KKU Smart Learning แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
4. จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะนักเรียน เช่น ค่ายพัฒนา

สมรรถนะด้านต่างๆ การแข่งขันทักษะที่จ าเป็น เป็นต้น 
5. ส่งเสริม สนับสนุนและให้ค าปรึกษาการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning แก่ครู  ร่วมกับ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา) 
6. ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูด้วยการทดสอบตามกรอบของ TPACK และประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักเรียนด้วยการทดสอบแบบ PISA Like 
ดังรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารซึ่งน าเสนอในที่ประชุม 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. งานวิจัยแผ่นรับแรงกันกระแทกเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจและควรได้รับการหยิบยกเพ่ือพัฒนาไป        
สู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันงานวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ มีหลายมหาวิทยาลัยและหลายส่วนงานได้ท าการ
วิจัยเช่นกัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม           
สิ่งทอ เป็นต้น หากมหาวิทยาลัยพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับส่วนงานเหล่านี้ก็จะท าให้งานวิจัยพัฒนาไปได้อย่าง
รวดเร็ว ทั้งนี้ อาจจะขยายผลความร่วมมือไปสู่ต่างประเทศ เช่น ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นต้นก าเนิดและมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเสื้อเกราะกันกระสุนด้วย 
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถได้รับรางวัลในด้านการออกแบบจาก
หลากหลายหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและส ารวจว่านักศึกษาเหล่านี้เมื่อส าเร็จการศึกษาได้เข้าท างานตรง
ตามความรู้ความสามารถหรือไม่ เพ่ือมิให้เกิดความเสียเปล่าของทรัพยากรบุคคล 
 3.  โครงการ KKU Maker Space มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาในเชิงลึก โดยมีการจัด Pre-Seminar 
เพ่ือให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลไปสู่สังคมในวงกว้าง  
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 4. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมและผลงานดีเด่นมากมาย ซึ่งควรเผยแพร่ไปสู่สังคม Social Media นอกจากนี้
ควรน าผลงานตลอดถึงผลิตภัณิ์ต่างๆ ไปสู่พื้นที่ตามโครงการ อ าเภอ มข. พัฒนาด้วย 
 5. โครงการ KKU Smart Learning ควรมีการประเมิน Outcome เพ่ือเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ได้รับ และหากผลประเมินเป็นไปด้วยดี ก็ควรขยายไปสู่กลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ ปัจจุบันก็มี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ 2 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจน าโครงการนี้ไปพัฒนากับทั้งสองโรงเรียนด้วย 
 6. อนาคตอันใกล้นี้โครงสร้างประชากรของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือพัฒนา Mid-Career Development กับกลุ่มที่มีอายุสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มนักเรียนซึ่งจะมีจ านวนน้อยลง 
 7. ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็น ได้แก่ 
     7.1 การดูแลบริหารชีวิตนั้น มีบทความที่ดีที่จะขอแนะน าให้อ่าน บทความเรื่อง “คุณภาพแห่งชีวิต 
ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ซึ่งแปลมาจากบทความภาษาอังกฤษ “The Quality of Life of 
a South East Asian : A Chronicle of Hope from Womb to Tomb” ของท่านป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
     7.2 การเรียนรู้ควรต้องพัฒนาทั้งศาสตร์และศิลป์ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น Model KKU Smart Learning 
อาจต้องปรับเพ่ือให้ Knowledge, Skills, Personal Attribute มีอยู่ทุกศาสตร์ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
           ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันพุธที่ 4 เมษายน 2561  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายงาน
ลับฉบับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
  4.1 งบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 ประจ ารอบ 6 เดือน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ า 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ตามเสนอ  
 
     4.2 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามเสนอ 

 
 4.3 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนมีนาคม 2561 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการ  
ใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ตามเสนอ 
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 4.4 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและ   
Universiti of Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
     มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 4.5 (ร่าง) ข้อก าหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการจัดหาผู้ประกอบการ 
เพื่อให้สิทธิด าเนินการบริหารและจัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ    

ที่ประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อก าหนดขอบเขตของงานฯ และเม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการ
ตามกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                       5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

มติ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2561     
เป็นต้นไป 

 
5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยฺศาสตร์    

และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี     

คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามองค์ประกอบข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

    คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. อธิการบดี              เป็นประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์    เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์      เป็นกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์        เป็นกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข       เป็นกรรมการ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
6. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร      เป็นกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์     เป็นกรรมการ 
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    ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี              เป็นประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์    เป็นกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายพงศ์จรัส รวยร่ า          เป็นกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์         เป็นกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ      เป็นกรรมการ 
  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  
6. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร     เป็นกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์     เป็นกรรมการ 
    ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประกอบด้วย 
1. อธิการบดี              เป็นประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์      เป็นกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสุรพล เพชรวรา          เป็นกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย         เป็นกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   เป็นกรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
6. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร      เป็นกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์     เป็นกรรมการ 
    ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      หมายเหตุ : ล าดับที่  4 เปลี่ยนจาก นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ เป็นนายสุนทร          
อรุณานนท์ชัย ตามการเสนอของอธิการบดีในฐานะประธานกรรมการ จากการพิจารณาทาบทามภายหลังจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

  
 5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหารจัดการหน่วยงาน

ภายในของคณะศึกษาศาสตร์ จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก ากับดูแลแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ทั้งนี้ เห็นควรสนับสนุนนโยบายการควบรวมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสองไว้ด้วยกัน
และสนับสนุนนโยบายการให้สิทธิสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ มอบหมายให้อธิการบดี
พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายดังกล่าวด้วย 
 
        5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) 

มติ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วัณทนา ศิริธราธิวัตร เป็นกรรมการ
สมทบ และเลขานุการประจ าสาขาวิชาคณะที่สอง ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) ตามเสนอ 

 
       5.5 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารกองทุนค่าชดเชย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมอบหมายให้ ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ร่วมเป็นกรรมการ     
ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์เจนจิรา 
เรืองชยจตุพร ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนค่าชดเชย  

   5.6 การพิจารณาชื่อต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหากผลการพิจารณาเป็น
ประการใดแล้วขอให้สรุปเรื่องดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง พร้อมทั้งเห็นชอบให้ตัดข้อความใน
ข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 497/2561) เรื่อง ตราและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2561 และด าเนินการเสนอประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
        5.7 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
และ International Management Institution ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและ  
การบัญช ีและ International Management Institution (IMI) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามเสนอ 

 
   5.8 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพื่อประกอบการก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2563-2566) 
     - ปรับเป็นระเบียบวาระท่ี 7.4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ - 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 

         5.9 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
         5.9.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด  

        ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการ
ประชุม) 

      มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้
ห้องสมุด โดยมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักหอสมุดรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการ   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  

       6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 135 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 
 
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

       รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 
      6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 24 หลักสูตร ตามเสนอ 
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 10 หลักสูตร ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
          7.1 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
      มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
     7.2 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนเมษายน 2561   
      มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
     7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
      มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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      7.4 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน่  
เพื่อประกอบการก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2563-2566) 
      มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
           8.1 การบริหารจัดการเงินบริจาคต่างๆ 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

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


