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   - ผู้รักษาการแทนอธิการบดีขอถอนระเบียบวาระดังกล่าว - 3 
 4 

 5.5 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 

      5.5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หอพักนักศึกษา 6 
           ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 7 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขต8 
หนองคายรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเม่ือด าเนินการเรียบร้อยแลว้9 
จึงเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หอพักนักศึกษา  10 
 11 

5.5.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร12 
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 14 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ 15 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ  16 
 17 

5.6 รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ ขอลาออกจากต าแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี  18 
ฝ่ายการต่างประเทศ และการพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 19 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลาออกจากต าแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี20 
ฝ่ายการต่างประเทศของรองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ และเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์       21 
สุดภักดี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ดูแลภารกิจของฝ่ายการต่างประเทศไปพลางก่อน       22 
ตามการเสนอของผู้รักษาการแทนอธิการบดี 23 
 24 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  25 

  6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 26 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2,042 คน ตามการเสนอ27 

ของมหาวิทยาลัย 28 
 29 
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  30 

        (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 31 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ32 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 33 
 34 
      6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 36 

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ  37 
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ38 

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 15 หลักสูตร ตามเสนอ 39 
 40 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 1 
  7.1 การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562 2 

         มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 
 4 

7.2 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย              5 
สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมิถุนายน 2562   6 
          มติ ที่ประชุมรับทราบ 7 
 8 

 7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 9 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 
 11 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 12 

 8.1 รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีหลักสูตรสหกิจศึกษา    13 
ซึ่งต้องมีการฝึกงานและการติดตามนิเทศก์การฝึกงาน มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสวัสดิการหรือสนับสนุนการฝึกงาน14 
ให้แก่นักศึกษาตลอดถึงพิจารณาปรับค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่คณาจารย์ที่ต้องเดินทางไปนิเทศก์           15 
การฝึกงานเพ่ือให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่แท้จริง 16 

               จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  17 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ และผู้รักษาการแทนอธิการบดีขอรับประเด็นดังกล่าวเพื่อหารือใน   18 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 19 

 20 
8.2 รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนนโยบาย21 

เพ่ือให้มีการต่อเวลาราชการให้แก่คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เฉกเช่นมหาวิทยาลัยอ่ืน  ๆ22 

ที่ยังคงมีนโยบายดังกล่าวเช่นเดิม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แต่ละคณะใช้เงินรายได้จ้างผู้เกษียณอายุราชการปีต่อปี 23 

ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระให้แก่คณะต่าง  ๆและไม่เป็นผลดีต่อคณะในระยะยาว  24 

    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากเดิมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ได้ให้25 
ข้อมูลว่า ส านักงบประมาณไม่จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับการต่อเวลาราชการของคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 26 

              จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  27 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 28 
อย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการทบทวนนโยบายดังกล่าวอีกครั้ง 29 
 30 
      8.3 นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สโมสรขอนแก่นมอดินแดง ได้เลื่อนชั้น31 
ขึ้นมาอยู่ล าดับที่ 2 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านให้การสนับสนุนด้วย และขอตั้งข้อสังเกตในนามของศิษย์เก่า32 
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกรณีการย้ายส านักงานที่ตั้งของสภาวิศวกรจากเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 33 
ปัจจุบันได้ย้ายไปแล้วนั้น ขอให้ตรวจสอบข้อขัดข้องต่าง ๆ เนื่องจากเห็นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง34 
ทางการศึกษาและเป็นศูนย์รวมของการผลิตบันฑิตด้านวิศวกรที่หลากหลายของภาคอีสาน ดังนั้น สภาวิศวกรควรตั้ง35 
ส านักงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นเดิม 36 
        ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยซึ่ งดูแลเกี่ยวกับการ37 
กีฬาต่าง ๆ ขอให้ทบทวนและสนับสนุนเรื่องการกีฬาเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าและมีบทบาทด้านการกีฬาที่ใหญ่38 
ที่สุดในภาคอีสานต่อไป   39 
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               จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  1 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 2 
 3 
      8.4 นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  4 
        8.4.1 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานวิสาหกิจหลายหน่วยงาน แต่จากการศึกษาและตรวจสอบ5 
พบว่า หลายๆ หน่วยงานยังมีความลักลั่นในการบริหารจัดการ โดยบางหน่วยงานมีแนวโน้มของรายได้ที่ลดลงทุกปี       6 
แต่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือการจ่ายค่าตอบแทนที่สูง โครงสร้างของหน่วยงานก็มีบุคลากรจ านวนมากเกินความ7 
จ าเป็น ดังนั้น จึงเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเพื่อทบทวนหน่วยงานวิสาหกิจเหล่านี้อย่างเข้มงวดมากข้ึน 8 
        8.4.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ยังมีปัญหาในหลายเรื่อง โดยเฉพาะด้าน9 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่าง ๆ อาทิเช่น จ านวนบุคลากรสายผู้สอนที่มีคุณภาพยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 10 
เป็นต้น ทั้งนี้ การเสนอจัดตั้งคณะใหม่เพ่ือสนับสนุนด้านการผลิตพยาบาลหรือบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ11 
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น นั้น ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด้วยความรอบคอบและรอบด้าน มิใช่มองเพียงด้านชุมชนเพียง12 
อย่างเดียว แต่ขอให้วิเคราะห์ไปถึงการบริหาร มาตรฐานการศึกษา ตลอดถึงการดูแลตนเองได้ในระยะยาว ดังเช่น13 
ปัจจุบันซึ่งเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ขึ้น แต่ก็ไม่สามารถรับนักเรียนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 14 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 15 
       1. ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับหน่วยงานวิสาหกิจต่าง ๆ  เพ่ือเสนอ16 
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและทบทวนบทบาทของหน่วยงานวิสาหกิจเหล่านี้ด้วย  17 
       2. มหาวิทยาลัยควรทบทวนบทบาทของวิทยาเขตหนองคายอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยด าเนินการ18 
วิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอที่ชัดเจนให้แก่สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ อาจต้องท าการวิเคราะห์ความเป็น  19 
ไปได้และมีระยะเวลาเพ่ือประเมินผลก่อนการตัดสินที่ชัดเจนอีกครั้ง 20 

               จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  21 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม22 
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 23 
 24 

------------------------------------------ 25 


