
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 6/2561 วันพุธที ่6 มิถุนายน 2561  

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ คณะแพทยศาสตร์ 

ประธานได้กล่าวขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และให้การต้อนรับ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการด าเนินงานตลอดถึง
ผลงานต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 7/2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2561           

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จะจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี ซึ่งจะ
บรรจุวาระส าคัญเพ่ือพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ        
การพิจารณาก าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งแนวทางในการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดี ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงเพ่ือร่วมกัน
พิจารณาวาระส าคัญดังกล่าว 
         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
                      2.1 กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 6/2561 
           เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่าน
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว คณะแพทยศาสตร์ได้เรียนเชิญทุกท่านเข้ากราบ
สรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 2.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561 
    เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทน
พระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 
2561 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านเข้าร่วมรับเสด็จในพระราชพิธีดังกล่าวด้วย 
         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

2.3 รายงานผลการด าเนินงานของคณะแพทยศาสตร ์
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุม      

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ คณะแพทยศาสตร ์ในโอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์จึงได้รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะแพทยศาสตร์ให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทราบ ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม 
          จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมการด าเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ได้สอบถาม

ความก้าวหน้าและความพร้อมเกี่ยวกับโครงการขยายศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และความคุ้มค่าในการ
บริหารจัดการบุคลากร ซึ่งบุคลากรในสายสนับสนุนมีมากกว่า 5,000 คน พร้อมทั้งขอให้คณะแพทยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการสร้างแรงจูงใจเพ่ือป้องกันการดึงตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงจาก           
คณะแพทยศาสตร์ไปภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนๆ 

    ในการนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า โครงการขยายศูนย์กลางทาง
การแพทย์ (Medical Hub) นั้น จะใช้พ้ืนที่บริเวณส านักงานจัดการน้ าบาดาล เขต 4 ซึ่งคาดว่าจะสามารถวางศิลาฤกษ์
การก่อสร้างอาคารหลังแรกได้ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2561 นี้ และส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนของแพทย์   
คาดว่าจะมีจ านวนเพียงพอตามความต้องการ แต่ที่ขาดแคลนคือจ านวนพยาบาล โดยเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง      
ซึ่งจะถูกโรงพยาบาลเอกชนดึงตัวไปจ านวนมาก 

     และการบริหารจัดการบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้าน
โรงพยาบาล เช่น การพยาบาลก็มีจ านวนบุคลากรมากกว่า 2,000 คน ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ก าหนดเป้าหมาย 
Production rate โดยบุคลากร 1 คน ต่อ Produce rate 1.5 ล้านบาท และแนวโน้มจะใช้ Outsource จากภายนอกและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เช่น การพัฒนาอุโมงค์ซักผ้า แทนการใช้แรงงานคนเช่นรูปแบบเดิม 

     ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า โครงการ Medical Hub 
เป็นโครงการที่ส าคัญซึ่งต้องมีการวาง Business Model ที่ชัดเจนว่าต้องการเป็น Center of Excellence หรือเป็น Profit 
Center นอกจากนี้ต้องมีการเชื่อมโยงทั้งด้านบุคลากร วิชาการ งานวิจัย หรืออ่ืนๆ กับกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย 

2. ขอให้มหาวิทยาลัยระมัดระวังการบริหารจัดการหรือการอนุญาตให้หน่วยงานใดใช้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ดังกรณีตัวอย่างจากการอนุญาตให้ส านักงานจัดการน้ าบาดาล เขต 4 ใช้พื้นที่ดังกล่าว 

3. กลุ่มการพยาบาลมีบุคลากรจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้มีการก ากับดูแลได้อย่างใกล้ชิด
และเป็นขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร ควรมีการเพ่ิมต าแหน่งหัวหน้างานให้มากขึ้น โดยอาจแบ่งเป็นหัวหน้างาน
เฉพาะส่วนการบริการพยาบาลในแผนกเฉพาะกิจนั้นๆ  

4. ที่ประชุมสอบถามการเรียนร่วมกับ Harvard University และการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ในส่วนของ Genomics  

5. คณะแพทยศาสตร์มีความโดดเด่นและความเข้มแข็งทางศาสตร์การแพทย์มาก แต่ไม่
ค่อยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานออกไปสู่สังคมภายนอก จึงขอให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการในส่วนนี้ด้วย 
และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างครบวงจรมากขึ้น จึงควรพัฒนาศาสตร์ด้านแพทย์ทางเลือก (Alternative 
Medicine) ควบคู่ไปพร้อมกันกับแพทย์แผนปัจจุบัน 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561  
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6. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ก าหนดสถานะของตนเองไว้เช่นไร จะมุ่งเป็น General 
Hospital หรือ Excellence Hospital เพ่ือจะได้ด าเนินการและบริหารงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ในการนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า การเรียนร่วมกับ Harvard 
University นั้น เป็นการเรียนในระบบ Online จ านวน 5 วิชา โดยต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80-85 จึงจะได้รับ
ประกาศนียบัตร ส าหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในส่วนของ Genetic นั้น คณะแพทยศาสตร์ได้พัฒนาและ
ค้นคว้าวิจัยมาโดยตลอด โดยในบางส่วนจะเป็นการวิจัยจากกลุ่มวิจัยของคณะแพทยศาสตร์เองและบางส่วนจะเป็น
การพัฒนางานวิจัยร่วมหรือต่อยอดจากงานวิจัยร่วมกับสถาบันอ่ืนๆ 

และในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นั้น แรกเริ่มมีสถานะเพ่ือเป็นโรงเรียนแพทย์        
ซึ่งต่อมาความต้องการใช้บริการของประชาชนที่มีมากขึ้น ประกอบกับโรคที่ได้ท าการรักษามีความยากและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลฯ จึงได้ปรับบริบทให้บริการรักษาโรคและการวิจัยค้นคว้าควบคู่กันไป ทั้งนี้ ในอนาคตจะมี
การสร้างโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่เพ่ือรองรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

     มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเสนอแนะขอให้คณะแพทยศาสตร์น าไปพิจารณา
ตามความเหมาะสมต่อไป 

 
        2.4 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  
       อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัมีกิจกรรม
ส าคัญตลอดถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาท ิ

1. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลจากการน าเสนอผลงาน จ านวน 3 คน ประกอบด้วย    
นายอนุวัชกิจ กล่ ารักษ์ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award, Ms.May Thu Soe ได้รับรางวัล Best Poster 
Award และนางสาววิภาวี จึงสงวนพรสุข ได้รับรางวัล 3rd Best Poster Presentation ในการจัดงาน The 5th Current 
Drug Development International Conference (CDD 2018) and The 3rd International Conference on Herbal and 
Traditional Medicine (HTM 2018) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. ศ. ปริญญา จินดาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจ าปี 2561 
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (Distinguished Research Professor Grant, DPG) 

3. รศ. สรรเพชญ อังกิติตระกูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ในฐานะนักวิจัยโครงการ “การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย” 

4. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลเครือข่ายบริการ
ดีเด่น ด้านเครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ในการประชุมวิชาการเครือข่ายไร้ขีดจ ากัด “พลัง
เครือขา่ยไร้ขีดจ ากัด” โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 

Green & Smart Campus 
1. มหาวิทยาลัยพัฒนาโปรแกรมภายใต้โครงการวิจัยตรวจนับจ านวนผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

และไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยโปรแกรมระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย 
2. สวนไทร: เส้นทางศึกษาธรรมชาติวิทยา (Banyan Tree Park: KKU Natural Science Track) 

พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเป็นพ้ืนที่ท ากิจกรรมสร้างสรรค์เส้นทางรอบๆ บึงสีฐานซ่ึงเรียงร้อยกันเป็น Art and Culture Park ท าหน้าที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพ่ีน้องชาวขอนแก่น 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561  
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       Excellence Academy 

มหาวิทยาลัยร่วมมือกับภาคเอกชนจัดนิทรรศการเปลือกหอยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีประโยชน์ สนุกสนาน ส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดประสบการณ์แก่ 
เยาวชน ผู้ที่สนใจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปในอนาคต 

    กิจกรรมพิเศษต่างๆ 
ในเดือนพฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ อาทิ  
1. กีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม จ านวน 

69 สถาบัน นักกีฬาประมาณ 8,000 คน มีการจัดการแข่งขันกีฬา 18 ชนิดกีฬา โดยมหาวิทยาลัยจัดส่งนักกีฬา จ านวน 410 คน 
2. งานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ มหาวิทยาลัยมอบรางวัลเพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ

ให้กับบุคลากร จ านวน 366 คน ที่มีความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และปฏิบัติงานจนประสบผลส าเร็จ มีผลงานโดดเด่นเป็น   
ที่ประจักษ ์

3. การเจรจาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ หารือร่วมกับอัครราชทูตไทย หารือด้านวิชาการร่วมกับ University of Public Health, 
Chindwin College, Yangon University of Medicine เป็นต้น  

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งน าเสนอในที่ประชุม 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประเทศที่ก าลังเติบโตและมีช่องทางการพัฒนาในหลาย
ส่วนซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยจะเข้าไปพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการ โดยเฉพาะในส่วนของการแพทย์และ    
การสาธารณสุขซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมและสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างกันได ้

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
           ครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ     
รายงานลับฉบับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
  4.1 รายงานกระแสเงนิสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนเมษายน 2561 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่าย
งบลงทุน ประจ าเดือนเมษายน 2561 ตามเสนอ  
 

4.2 การด าเนินการจัดหาผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิด าเนินการบริหารและจัดการศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

     มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                       5.1 โครงการนวัตกรรมการผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อชุมชนชาว มข. 
      ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติหลักการการด าเนินงานของ Agro Park : Zone A (Learning Zone) Zone B 

(Smart Zone) Zone C (Integrate & Innovation Zone) พร้อมทั้งอนุมัติการร่วมใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่
ในการท าการเกษตร เมล็ดพันธุ์บางชนิดของคณะเกษตรศาสตร์ และปุ๋ยจากโรงผลิตของมหาวิทยาลัย และ
มอบหมายใหค้ณะเกษตรศาสตร์ด าเนินการจัดตั้งโครงการดังกล่าวเป็นวิสาหกิจภายในมหาวิทยาลัย  

2. เห็นชอบหลักการกรอบงบประมาณ จ านวน 15,400,000 (สิบห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
โดยแบ่งเป็นงบลงทุน จ านวน 13,000,000 บาท และงบด าเนินกิจการ จ านวน 2,400,000 บาท เพื่อด าเนินการ
ตามวิธีงบประมาณต่อไป   

 
5.2 รายงานกรณีการลงโทษไล่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ 

            - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน – 
 

        5.3 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 5.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารหน่วยงานวิสาหกิจของ

ส่วนงาน พ.ศ. 2561 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเสนอให้สภามหาวิยาลัยพิจารณา
ในคราวต่อไป  

 

       5.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

    มติ ที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้ว            
จึงเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 ตามที่เสนอ 
 

 5.3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ทุนนักศึกษาสาขาวิชาชีพ 
พยาบาลศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเห็นชอบหลักการ    
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(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ทุนนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  เพื่อ
ปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  

       6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 269 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ
รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

      6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ตามเสนอ 
3. รับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) ของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของสภาการพยาบาล  
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
          7.1 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Programme : UPG) 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

      7.2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยนานาชาติ 
                จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

         ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
         เนื่องจากปัจจุบันมีจ านวนนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจ านวนมาก ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง โดยส่งเสริมให้มีนักศึกษาจากชาติอ่ืนๆ 
ที่หลากหลาย  
          มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
       7.3 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561   
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
        7.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 



7 

 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
           8.1 ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลับรูปแบบ TCAS รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน  
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

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


