
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 6/2560 

 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
                      ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26 ใกล้จะครบ
ก าหนดในการด ารงต าแหน่งและปฏิบัติงานครบรอบ 1 ปี ดังนั้น เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ จึงอาจจะมีการจัดการประชุมร่วมกันระหว่าง
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

     อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมส าคัญตลอด
ถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น  

2.1.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ รับรางวัล Special Award ด้านนวัตกรรม ในเวทีแข่ง
โครงงานวิทย์ระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF) ระหว่าง
วันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2560 ที่เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยผลงาน “สารสกัดหยาบจากหญ้า
สาบแร้ง” ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัยไร้สารเคมี 

2.1.2 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียนนักศึกษา 
หมวดความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ จากโครงการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย 2017 ในงาน
สถาปนิก ‘60 ในผลงานการออกแบบชื่อ เทวาอารักษ์ 

2.1.3 นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล 1st Runner-Up Oral Presentation จาก
การประชุมวิชาการ “Medical Education: Past, Present and Future” The 1st ASEAN Medical Education 
Conference จากผลงานเรื่อง “สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ต่อการล้างมือครบ
ตามหลัก 5 ชั่วขณะ”   

2.1.4 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ 
FameLab Thailand 2017 จัดโดย British Council Thailand และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวที
ระดับโลก ณ สหราชอาณาจักร 

         Green & Smart Campus 
       2.1.5 การด าเนินการตามโครงการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (สวนไทร) 

2.1.6 การใช้เชื้อเพลิง CBG  
มีจ านวน CBG ที่ใช้ประโยชน์ รวม 2,607 กิโลกรัม แบ่งเป็น รถยนต์ ส านักงาน

สุขาภิบาล (TATA) 150 กิโลกรัม รถยนต์งานซ่อมบ ารุงฯ (Mitsubishi) 95 กิโลกรัม รถ Shuttle Bus 2,320 กิโลกรัม 
และรถยนต์ส่วนบุคคล 43 กิโลกรัม 
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 2.1.7 ฝ่ายวิชาการฯ ผลักดันการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลางให้กับ 4 คณะของ
วิทยาเขตหนองคาย ได้แก่ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เป็นหนึ่งเดียวกับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพ่ิมเติมให้กับวิทยาเขต ด้วยระดับของคุณภาพและบริการระดับเดียวกัน 

 2.1.8 สถานการณ์ มัลแวร์ WannaCry ซึ่งมีความพยายามโจมตี KKU-NET จ านวน 42 ครั้ง 
แต่ไม่ส าเร็จ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแจ้งเตือนบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ไอที
ด าเนินการปิดช่องโหว่ให้คอมพิวเตอร์ในส านักงานโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่มีรายงานผลกระทบภายในมหาวิทยาลัย (แต่มี
บุคลากรที่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้านได้รับผลกระทบ) 

 2.1.9 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก COMODO CA Ltd. เพ่ือรับรอง
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เป็นหน่วยงานรัฐแห่งที่ 2 ของประเทศ ต่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

Excellence Academy 
2.1.10 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้เจรจาความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในแนวทางการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ  ด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา บุคลากร วัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน 
      2.1.11 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ร่วมกับภาคีเครือข่ายการ
ดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือจัดการประชุมสัมนาวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 11 : 
Towards Autonomy and Self-Determination for Persons with Autism” 

2.1.12 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนงบประมาณจ านวน 19 ล้านบาท เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเพ่ือสร้าง Startup ในจังหวัดขอนแก่น โดยประกอบด้วย 5 โครงการหลัก ได้แก ่

• โครงการ Entrepreneurship Education 

• โครงการ Co-innovating space  

• โครงการ Research Gap Fund  

• โครงการ Startup Thailand League  

• โครงการ Business Brotherhood 
2.1.13 มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนเทคโนโลยีการจับเวลาด้วย RFID ระบบการจัดการ 

และการประมวลผลในการแข่งขันมินิมาราธอน ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน SUT Mini-Marathon 
ครั้งที่ 1 

Culture & Care Community 
      2.1.14 พิธีบ าเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญ  
พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
      2.1.15 ส านักวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมหมอล าจังหวัดขอนแก่น เปิดเวทีระดมความคิดและ
ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์หมอล าให้ยั่งยืนพร้อมสร้างเครือข่ายศิลปินหมอล าให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
      2.1.16 สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สยปพ.) 
ลงพ้ืนที่ บ้านยางสินชัย ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพ่ือตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า โครงการ
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แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยลงพ้ืนที่แปลงปลูกดอกกระเจียวของ นางทิพย์ประภา ภักดีญา 
เกษตรกรต้นแบบ ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก 3 ไร่ โดยได้ด าเนินการมาแล้ว 2 ปี สามารถจ าหน่ายได้ ไร่ละ 100,000 บาทต่อปี 
มีแม่ค้ามารับซื้อขาย กิโลกรัมละ 50 บาท เก็บขายวันละ 12 กิโลกรัม เดือนมิถุนายนจะสามารถเก็บได้มากที่สุด 
      2.1.17 มหาวิทยาลัยสร้างครูต้นแบบ (Smart Teacher) ตอกย้ าโครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม (KKU Smart Learning) ให้กับครูในโรงเรียน จ านวน 45 โรงเรียน 
      Creative Economy & Society 
      2.1.18 "ลองดี" นิทรรศการผลงานโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ Central Plaza Khon Kaen 
      2.1.9 การแสดงปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 
21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ก่อนการจัดส่งแบบบันทึกข้อมูลเพ่ือจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกไปยังส่วนงานต่างๆ นั้น 

ควรมีการศึกษารูปแบบจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ประกอบการ
ด าเนินการรวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก TGO มาบรรยายให้ความรู้และรายงานความก้าวหน้าของสถานการณ์
การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจกให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป 

2. โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ มีผลการด าเนินงานคืบหน้าไปด้วยดี แต่การด าเนินงานก็ยังอยู่
ในช่วงการศึกษาทดลองถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่ควรมุ่งไปในประเด็นความคุ้มค่าแต่
ควรส่งเสริมให้มีการทดลองใช้อย่างแพร่หลายก่อนโดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่าย เพ่ือจักได้ศึกษาและตรวจสอบ
ผลกระทบในหลายๆ ด้านเป็นการเบื้องต้น 

3. ตามที่ กฟภ ได้ด าเนินการจัดท า Substation และ Solar Farm ร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ นั้น เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรศึกษารูปแบบของการจัดท าแผง  Solar ในหลากหลาย
รูปแบบที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ของ กฟภ เพ่ือจะได้เข้าไปมีสวนร่วมในการออกแบบร่วมกับ กฟภ ด้วย 

4. ผลงานต่างๆ ของนักศึกษา โดยเฉพาะผลงานในด้านการออกแบบต่างๆ ควรต้องมีการจด
สิทธิบัตร (Patent) ให้เรียบร้อยและมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีแนวทางในการขยายผลอย่างจริงจังต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเรื่อง Smart Bus อย่างจริงจัง เพ่ือจักได้เป็นเมืองต้นแบบและ
ขยายผลไปสู่จังหวัดอ่ืนๆ ได้ 

6. โครงการครูต้นแบบ (Smart Teacher) เป็นโครงการที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่ง โดย
มหาวิทยาลัยควรมี พ้ืนที่ต้นแบบ (Model) เพ่ือเป็นพ้ืนที่ศึกษาในการน าผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยไปพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ได้อย่างจริงจัง 

7. การพัฒนา Startup Thailand ควรต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากเดิมที่มุ่งด าเนินการ
เพียงล าพัง เปลี่ยนเป็นรูปแบบการพัฒนาความร่วมมือและร่วมคิดเป็นกลุ่มความร่วมมือจะประสบความส าเร็จได้มากกวา่ 
และนอกจากแนวคิดด้าน Thailand 4.0 แล้ว ควรต้องกลับมาพัฒนาในกลุ่มธุรกิจเดิมควบคู่ไปด้วย โดยพัฒนา
แนวคิดให้หลายๆ หน่วยธุรกิจได้มารวมตัวกันพัฒนาเป็นธุรกิจในรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองต่อสังคมยุคใหม่ได้ 
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8. การปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังเพ่ือเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาและปฏิรูปครูในโรงเรียน ทั้งนี้ 
นอกจากการเรียนในด้านวิชาการแล้ว ขอให้สนับสนุนในเรื่องทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่ไปด้วย 

9. ที่ประชุมได้สอบถามกรณีข่าวเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของ
ต่างประเทศในประเทศไทย นั้น ขอให้มหาวิทยาลัยตระหนักและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบ เช่น 
การดึงตัวบุคลากรสายผู้สอน จ านวนนักศึกษาท่ีอาจจะลดลง ฯลฯ นอกจากนี้ ในประเทศ กย็ังมีสถาบันวิทยสิริเมธี 
ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยควรตระหนักและระมัดระวังด้วยเช่นกัน 

   ในการนี้ อธิการบดีได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่จะมาตั้งใน
ประเทศไทยได้นั้น ต้องได้รับการเชิญจากรัฐบาลและในเบื้องต้นทราบว่า มีมหาวิทยาลัยสองแห่งที่ได้รับเชิญ คือ 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ Carnegie Mellon University ทั้งนี้จะเน้นการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และส าหรับมหาวิทยาลัยในประเทศที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เฝ้าติดตามและคาดว่าจะสร้างผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คือ สถาบันวิทยสิริเมธี และ
โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ซึ่งมีความพร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนและทุนสนับสนุนการศึกษาอีกด้วย  

10. สถาบันวิทยสิริเมธีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีขนาดไม่ใหญ่นักและมีบุคลากรไม่มาก แต่
บุคลากรมีคุณภาพสูงซึ่งสะท้อนได้จากจ านวนและคุณภาพของผลงานวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเองยัง
มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ยังไม่สามารถแข่งขันเพ่ือดึงตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นอาจารย์ได้ 
โดยเฉพาะปัญหาความขาดแคลนอาจารย์ท าให้ต้องรับสมัครอาจารย์ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์อยู่
เสมอ ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นปัญหาระยะยาวให้แก่มหาวิทยาลัยได้ 

11. ประธานได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
      11.1 มหาวิทยาลัยควรตระหนักและมีมาตรการเพ่ือแสวงหาและรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพสูงให้สนใจและมาปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยในระยะยาว  
      11.2 เห็นว่าสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ หากตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้

เขตเมืองย่อมมีความได้เปรียบในการจูงใจนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาเช่นกัน 
      11.3 การแสดงปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั้น เป็นเรื่องที่ส าคัญที่เห็นควรมาร่วมรับฟัง เพ่ือจักได้ทราบถึง
แนวความคิดและทิศทางนโยบายของรัฐบาล 

      11.4 ในระยะยาว มหาวิทยาลัยต้องเน้นนวัตกรรมด้าน Ecosystem ให้มากขึ้น เพ่ือให้
สังคมมี Innovation ในหลายๆ ด้าน ได้อย่างต่อเนื่อง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
     2.2 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

         ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยใคร่ขอแจ้งเรื่องส าคัญต่าง  ๆต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
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2.2.1 สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นสภามหาวิทยาลัยเพื่อเวียนหนังสือขอมติ 
      โดยวิธีอิเล็กทรอนกิส์  

  เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดระเบียบวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบ Paperless มาระยะหนึ่งแล้วนั้น กรรมการทุกท่านมีการตอบรับ
และเริ่มมีความคุ้นเคยกับระบบใหม่มากขึ้น และจากผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีเรื่องการเวียนหนังสือ
เพ่ือขอมติโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ นั้น ได้มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 18 ท่าน เห็นด้วย จ านวน 17 ท่าน และขอให้ใช้
ระบบดังกล่าวควบคู่ไปพร้อมกับเอกสาร จ านวน 1 ท่าน ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจะเริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
เวียนหนังสือเพ่ือขอมติในเรื่องการอนุมัติปริญญาและการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การอนุมัติปริญญาหรือการอนุมัติหลักสูตรนั้น ต่างก็มีล าดับขั้นตอนการด าเนินการตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยควรมีการแสดงล าดับขั้นตอนเหล่านั้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
อนุมัติให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทราบด้วยว่าด าเนินการมาอย่างครบถ้วนและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
          ทั้ งนี้  อาจสร้ างระบบให้มีการโพสต์ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
คณะกรรมการที่พิจารณาในแต่ละระดับ/ขั้นตอน เพ่ือเป็นข้อมูลให้กรรมการฯ ได้รับทราบ 

  2. การเวียนเพ่ือขออนุมัติและการอนุมัติทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น มหาวิทยาลัยต้องมีระบบ
การจัดเก็บให้เรียบร้อย เผื่อกรณีมีปัญหาในด้านคดีความหรือการสืบค้นต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องมีเอกสารเหล่านี้เพ่ือ
การอ้างอิง 

  3. การอนุมัติหลักสูตรนั้น มีความจ าเป็นต้องพิจารณาในหลายประเด็นเช่นความพร้อม
ของหลักสูตร คุณภาพมาตรฐานของหลักสูตร ฯลฯ ซึ่งการอนุมัติทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น กรรมการฯ จะไม่สามารถ
สอบถามหรือขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการตัดสินใจหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ิมเติมได้เลย ดังนั้น จึงเห็น
ว่าไม่ควรด าเนินการในเรื่องการขออนุมัติหลักสูตรโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจ า (Routine) 

  ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และเลขานุการได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
เพ่ิมเติมว่า การขออนุมัติหลักสูตรใหม่นั้น จะมีกลุ่มแผนงานวิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งจะมีกระบวนการวิจัยหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสูตร ฯลฯ ซึ่งก่อนจะบรรจุในแผนก็จะมีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเข้าแผน
พิจารณาก่อน 

  และการเวียนเพ่ือพิจารณาหลักสูตรทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะเวียนเฉพาะเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตรเท่านั้น แต่การขออนุมัติหลักสูตรใหม่จะเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุมฯ ตามรอบการประชุม
ปกติ ทั้งนี้ กระบวนการและขั้นตอนกลั่นกรองหลักสูตรจะมีเยอะมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะรวบรวมและเสนอ
ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เฉพาะของผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่กรรมการฯ ได้รับทราบเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติหลักสูตรด้วย 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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    2.2.2 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0  
    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

             เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
เป็นการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ โดยการก าหนดนโยบายการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือนโยบาย Thailand 4.0 นั้น 
 ในโอกาสนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี มากล่าวแสดงปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และเยี่ยมชม
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 

ก ำหนดกำร 
ปำฐกถำเรื่อง “กำรขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

วันพุธที่ 21 มิถุนำยน 2560 
 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กำญจนำภิเษก  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับ และแนะน าผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
09.15 – 10.15 น. ปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อน   Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
      โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
10.15 – 11.30 น. ชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0” 
11.30 – 12.00 น. เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิต “นาโนซิลิกอน” จากแกลบและเถ้าแกลบ 

เพ่ือใช้ในขั้วแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 
      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและเรียนเชิญเข้าร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการ
แสดงปาฐกถาโดยนายกรัฐมนตรี ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.2.3 ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน่ ครั้งที่ 8/2560 
  เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยในเดือนสิงหาคม 2560 ได้ก าหนดวันประชุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2560 เป็นวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 นั้น เนื่องด้วยประธานมีภารกิจส าคัญหลาย
ประการจึงไม่อาจเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามก าหนดการดังกล่าวได้ ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2560 จากเดิมก าหนดเป็นวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันอังคารที่ 
8 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดเวลาและสถานที่ยังคงเดิม      
       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถนุายน 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  

   ครั้งที่ 5/2560 เม่ือวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560   
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้แก้ไข ดังนี้ 
      หน้า 3 บรรทัดที่ 32-34 ขอให้แก้ไขข้อความจากเดิม เปลี่ยนเป็น “จากรายงานสถิติของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่ามีจ านวนนักศึกษาหญิงสูงกว่าจ านวนนักศึกษาชายค่อนข้างมาก โดยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาและมีมาตรการในเรื่องดังกล่าว เพราะในระยะยาว
อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมได้ ทั้งนี้ การด าเนินการใดๆ ต้องระมัดระวังไม่เอนเอียงเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” 
        เม่ือแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมและรายงานลับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
       4.1 รายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่าย
งบลงทุน ประจ าเดือน เมษายน 2560 ตามที่เสนอ 

 

      4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก    
ส่วนงานและการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
       ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยขอให้ปรึกษาและผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นจาก นายคุรุจิต 
นาครทรรพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานและการ
แบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      5.1 ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ตามรายละเอียด
ที่เสนอ 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถนุายน 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

        5.2 ขอความเห็นชอบการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบนโยบำยการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาด้วย 
 
 5.3 ขออนุมัติการลาออกและขอเสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ท่าน 
ตามเสนอ ได้แก่ 

1.1 นายสามารถ อังวราวงศ์ 
1.2 นายสุรพล ร่วมพัฒนา 
1.3 นพ.ประทีป ศิริสาลิโภชน์ 
1.4 นายวิทูร สุริยะวนากุล 

2. อนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ตามเสนอ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 303 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
          ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย           

สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560   
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

       7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ  
8.1 รายงานความคืบหน้าการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559   
 มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
8.2 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกิจการอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
8.3 การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้อธิการบดีรับเรื่องดังกล่าวเพื่อด าเนินการต่อไป 

 
 

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


