
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 7/2560 

 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
                      ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดังนี้ 
                      1. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมชมและปาฐกถา เรื่อง การขับเคลื่อน 
THAILAND 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แสดงถึง
อัจฉริยภาพในหลายๆ ด้าน ให้แก่นายกรัฐมนตรีและผู้ติดตามได้รับทราบ ซึ่งได้รับค าชื่นชมอย่างมาก และในการ
ร่วมหารือดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายการจัดงาน Agro Expo ภายใน 3 ปี ซึ่งจะเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เพ่ือ
แสดงความก้าวหน้าในศาสตร์ของงานด้านการเกษตรในภาคอีสาน ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันในการ
ปรับปรุงพ้ืนที่และสถานที่เพ่ือรองรับกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ มีความกังวลเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐซึ่งมีระบบ ขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในแต่ละเรื่องค่อนข้างนาน จึงเกรงว่าจะกระทบต่อการจัดงานได้ ดังนั้น 
จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการเตรียมการจัดงาน
ระดับประเทศมาช่วยให้ค าปรึกษาแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเสร็จตามก าหนดเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
  2. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมตามระเบียบวาระปกติแล้ว ในระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ จักขอให้
ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยน าโครงการต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยเคยมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการไปแ ล้วนั้น            
มารายงานความก้าวหน้าหรือรายงานความส าเร็จให้แก่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็น
เสนอแนะด้วย  
                       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

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

     อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนมิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมส าคัญตลอด
ถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น  

1. นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมได้รับรางวัล
จาก โครงการ RAKDEE WATER GUN DESIGN CONTEST 2017 จัดโดย บริษัท รักดีโอม  

2. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากงาน 
“ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ 3” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี 

3. การประกวด Startup Thailand League 2017 ทีมชนะเลิศ ได้แก่ Everace จาก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ Together จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 ได้แก่ Tadum Team จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

4. โครงการ DTN Business Plan Award 2017 โครงการแข่งขันแผนธุรกิจและ
การตลาดในหัวข้อ “The Leading Business Plan for Thailand 4.0” รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม iDeanity 
แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เครื่องท าความเย็นจากน้ าล้นของเครื่องจักรผลิตน้ าแข็งหลอดกลับมาใช้ในการผลิต 
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5. นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
การสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice) และส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขัน คว้ารางวัล 1 ใน 3 ทีม  

6. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 
2017 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand 

       Green & Smart Campus 
1. สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” จ านวน 200 ต้น ณ บริเวณพ้ืนที่

โดยรอบสมาคมศิษย์เก่าฯ และท ากิจกรรม Big Cleaning บริเวณรอบๆ ที่ท าการสมาคมฯ 
2. การจัดเสวนา “พลิกชีวิต ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง” ในโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัย

มีสุข เพ่ือรับมือปัญหาหนี้ครัวเรือน แรงบันดาลใจ ให้แก่บุคลากร ตลอดจนส่งเสริมวิถีพอเพียง เกิดการพ่ึงพาตนเอง    
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเปิดให้บริการเครื่องออกเอกสารทางการศึกษาอัตโนมัติ (KAD) 
ตลอด 24 ชั่วโมง (คอมเพล็กซ์และวิทยาเขตหนองคาย)  

4. ส านักหอสมุดเพ่ิมพ้ืนที่ Play & Learn ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาด้านการกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค ์

5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้รับมอบหมายจาก ทปอ. เป็นประธานคณะท างานเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทางการศึกษากลางของทุกมหาวิทยาลัย หรือระบบ UniCAD (University Common-Access Dataset) โดยได้
พัฒนาระบบจนแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเชื่อมข้อมูลกับทุกสถาบัน 

Excellence Academy 
1. อบรมอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกล

ออนไลน์ ส าหรับพัฒนาบุคลากรของ Huế University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในลักษณะ 
Virtual Classroom 

2. ขับเคลื่อนการด าเนินการหลักสูตรที่ผลการประเมินภายในไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 
และที่ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรที่ผลการประเมินดีมาก ระดมความคิดเห็น
ก าหนดเป้าหมายในรอบการประเมินถัดไป โดยเป้าหมายให้ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานและหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ พร้อมคณะ หารือกับคณาจารย์วิทยาเขตหนองคายเกี่ยวกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความเข้มแข็งทางการวิจัยการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการงานวิจัย โดย
เน้นประเด็นการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะเน้นปัญหาในพ้ืนที่ภาคอีสานเพ่ือให้ตอบสนองต่อชุมชน สังคม 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 

4. รศ.ฉันทนา อารมณ์ดี และคณะฯ ค้นพบสรรพคุณอันโดดเด่นของฟ้าทะลายโจรซึ่งมี
สาระส าคัญสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก และต้านไวรัสเชื้อเริม 

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ และผู้แทนจากคณะฯ เข้าร่วม
ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ประจ าปี 2560 จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุณหมิง 
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ร่วมกับกรมศึกษาธิการ มณฑลยูนนาน ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วม จ านวน 
16 สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษายูนนาน จ านวน 48 สถาบัน 

6. Prof. Amrit Bart จาก University of Georgia Atlanta หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง (MI) เพ่ือเตรียมงาน Mini-Symposium “Food safety 
for globalization” 

7. มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2560 จ านวน 13 ทุน      
ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

Culture & Care Community 
      1. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning 
ได้ส่งมอบชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูในรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ให้แก่ สพม.เขต 27 (จ.ร้อยเอ็ด) และ 
สพม. เขต 25 (จ.ขอนแก่น) 
      2. สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดโครงการ “เสริมสร้างการเรียนรู้ สมาคมศิษย์เก่า มข. สู่ชุมชน”
ประจ าปี 2560 โดย นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ      
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบึงแก ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพ่ือจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนและนักเรียน 
และได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนและห้องสมุด 
      3. นักศึกษาทันตแพทย์ท ากิจกรรมจิตอาสาสอนแปรงฟันให้น้อง พร้อมให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการน าเสนอ และวางแผน
การดูแลช่องปากเบื้องต้นก่อนพบทันตแพทย์ ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
      4. งานแถลงข่าว การจัดงาน 3 สถาบัน (มข.-มช.-มอ.) จัดกิจกรรม วิ่ง -ปั่น ปันน้ าใจ 
“3gether: Run & Ride for Life” ขึ้นในวันที่  22–28 กรกฎาคม 2560 ในเส้นทาง จากกรุงเทพ-สระบุรี -
นครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี-ยโสธร-ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม-ขอนแก่น 11 จังหวัด รวม
ระยะทาง 945 กิโลเมตร 
      Creative Economy & Society 

1. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันพร้อมผู้บริหารของ New 
Zealand School of Music พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือความร่วมมือระหว่าง         
2 สถาบันในด้านต่างๆ ทั้งด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์สายดนตรี การส่งเสริมวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ไทย 

กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญๆ อาทิเช่น 
1. การจัดปาฐกถา เรื่อง การขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

โดยนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 
2. มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560  
3. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีข่องมหาวิทยาลัยร่วมบันทึกเทปวิทยุโทรทัศน์ถวายชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกูร      
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ส านักประชาสัมพันธ์เขต1 ขอนแก่น 
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
Green & Smart Campus 
1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมต่อการด าเนินงานของส านักหอสมุด ทั้งนี้ เพ่ือให้ส านักหอสมุด

พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ควรเพ่ิมศักยภาพในการเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไว้ด้วย 

Excellence Academy 
1. หลักสูตรต่างๆ ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องจ านวนอาจารย์ นั้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ แล้วจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยตั้งหลักเกณฑ์คุณสมบัติการรับสมัครอาจารย์ไม่สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ หรืออาจจะต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบในบางแห่ง ดังนั้น ปัญหาการขาด
แคลนอาจารย์จึงไม่ใช่เรื่องหลักเกณฑ์คุณสมบัติแต่เป็นเรื่องค่าตอบแทนเงินเดือนซึ่งไม่จูงใจในการดึงผู้มีความรู้
ความสามารถเข้ามาสมัครเป็นอาจารย์ ซึ่งปัจจุบันมีการขอยกเว้นคุณสมบัติต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ 
จ านวนมาก ซึ่งกลุ่มอาจารย์เหล่านี้เมื่อรับเข้ามาสู่ระบบแล้ว ก็จ าเป็นต้องมีต้นทุนและระยะเวลาซึ่งต้องได้รับการ
พัฒนาเพ่ือให้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยต้องการอีกมาก ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับฐานเงินเดือนเฉพาะอาจารย์ที่จะรับเข้ามาใหม่ให้มีตัวเลขที่จูงใจและสร้าง
การแข่งขันในการดึงกลุ่มคนที่มีศักยภาพตามที่ต้องการได้โดยไม่ต้องลดเกณฑ์คุณสมบัติส าหรับสายวิชาการ         
ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว อาจใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนลักษณะ Performance Pay เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนในการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถรับสมัครอาจารย์ที่มีมาตรฐานคุณสมบัติเป็นไปตาม   
ที่ต้องการและเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วน ดังนั้น จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเร่งพิจารณาและ
ด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง 

2. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการทั้งสองส่วน ซึ่งเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนให้ใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนฯ เป็นระบบ  Performance Pay 
จะเหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดผลงานทางวิชาการได้มากกว่า 

3. การก าหนดอัตราเงินเดือนพ้ืนฐานนั้น ถือเป็นภาระระยะยาวที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
รับผิดชอบอย่างมาก ดังนั้น ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ 
ให้เหมาะสมโดยต้องค านึงถึงผลกระทบในอนาคตระยะยาว เพ่ือมิให้เกิดภาระด้านงบประมาณ ทั้งนี้ นอกจากเรื่อง
เงินเดือนแล้ว ยังมีรูปแบบหรือเครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ือการดึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้อีกหลากหลายรูปแบบ 

4. การศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลกับหน่วยงานภาคเอกชนใหญ่ๆ ที่มี
บุคลากรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้เห็นภาพรวมและปรับปรุง
ระบบงานบริหารงานบุคคลได้ดียิ่งขึ้น 

5. มหาวิทยาลัยมีระบบเทียบต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยให้ได้  
ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่ระบบของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน 

6. การเปิดหลักสูตรควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในบางสาขาวิชาก็ไม่สามารถหาอาจารย์ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ ทั้งนี้           
ในภาคเอกชนจะมีระบบการทดลองงานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพก่อนจะรับเข้าท างานจริง 
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 Creative Economy & Society 
1. ปัจจุบันอาหารฮาลาลเป็นที่ต้องการของตลาดการค้าของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศ  

ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยจะได้ศึกษาและพัฒนามาตรฐานตามแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารฮาลาลร่วมกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

2. การจัดท าบัญชีนวัตกรรม เป็นการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่
ภาคเอกชนซึ่งน าเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ไปพัฒนาต่อยอดทางการค้าแต่ไม่สามารถน ามาขายให้แก่
ภาครัฐได้ ซึ่งปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมสามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้แล้ว ดังนั้น 
จึงขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ภาคเอกชนน านวัตกรรมเหล่านี้ไปยื่นบัญชีนวัตกรรม 

3. ปัจจุบันสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
ชุมชนให้ได้รับความรู้และพัฒนาอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 

เรื่องอ่ืนๆ  
1. การจัดงาน Agro Expo ในอีก 3 ปีข้างหน้านั้น ขอให้เพ่ิมเรื่อง Agriculture for Health 

ซึ่งจะท าให้การจัดงานมีประเด็นที่หลากหลายและมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
ทั้งนี้ ประธานได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. เรื่องอาหารพ้ืนเมืองและดนตรีของภาคอีสานเป็นศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจและควรได้รับ

การส่งเสริมและปรับปรุงเพื่อให้พัฒนาไปสู่ความเป็นสากลต่อไป 
 2. ระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดขอนแก่นได้รับค าชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก 
 3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและช่วยพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นให้แก่ประชาชนที่ประกอบ

อาชีพอิสระเพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการประกอบวิชาชีพของชุมชนได้  
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  

   ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560   
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมและรายงานลับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
       4.1 รายงานกระแสเงนิสด และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่าย

งบลงทุน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 และรายงานผลการจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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      4.2 รายงานความคืบหน้ากรณีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
มติ ที่ประชมุรับทราบ 

 
      4.3 รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกิจการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      5.1 ขออนุมัติการแต่งตั้งคณบดี จ านวน 5 คณะ ได้แก่ 

   5.1.1 คณบดีคณะเทคโนโลยี 
       5.1.2 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
       5.1.3 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
       5.1.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
       5.1.5 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบผลการสรรหาคณบดีและอนุมัติการแต่งตั้งคณบดี 
จ านวน 5 คณะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 
9 กันยายน 2560 เป็นต้นไป  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงราม เหมือนฤทธิ์  ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นต้นไป  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช แรงสูงเนิน ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่
วันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

5. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
      5.2 การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
        1. เสนอรายช่ือตามข้อ 10.3 แห่งข้อบังคับฯ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
        1.1 นายอ านาจ พรหมสูตร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
        1.2 นายปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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       2. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ตามข้อ 10.4 แห่ง
ข้อบังคับฯ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย และนายปรีชา พันธ์นิกุล ตามที่ฝ่ายวิจัยและ          
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเสนอ 
       3. เพื่อการมีส่วนร่วมและการสื่อสารเจตนารมณ์ต่างๆ ไปสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากบุคลากร 
ร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ด้วย   
 
      5.3 ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ 

     5.3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     5.3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและ
การออกแบบ” 
        ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร
นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและ       
การออกแบบ” ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 5.4 ขออนุมัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ส าหรับการบริหารและด าเนินการวิจัย (เงินทุนวิจัย) เพิ่มเติม 
      ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาทบทวนกรอบงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 แล้ว จึงเห็นควร
ขยายกรอบวงเงินทั้งรายรับและรายจ่าย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
      5.5 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  
      ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
มาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,022 คน ตามการ
เสนอของมหาวิทยาลยั 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 44 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ 
และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่

ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
       7.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย           
สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมิถุนายน 2560   

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

       7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ  
8.1 รายงานการศึกษาวิศวกรรมจราจร อาคารจอดรถพื้นที่บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

พื้นที่หนองแวง 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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8.2 แนวทางการด าเนินการเพื่อลดการใช้กระดาษ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
8.3 ข้อเสนอแนะในเรื่องอ่ืนๆ 

       ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 


