
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที ่1 สิงหาคม 2561  

ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุม      
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทราบ         
ดังรายละเอียดปรากฏตามการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม 
          จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะวิธีการ

ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านต่างๆ หรือการบริหารระบบพัสดุ  ควรมีการเผยแพร่เพ่ือเป็นแบบอย่างให้
คณะ/หน่วยงานที่สนใจน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของส่วนงานของตนเองได้ 

2. ที่ประชุมได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนเกี่ยวกับ เป้าหมายที่ต้องการ        
เป็นที่ยอมรับอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศหมายถึงอย่างไร วิธีการหรือรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือรองรับความ
ต้องการของผู้เรียนแบบผสมผสานศาสตร์ที่หลากหลาย แนวทางการยุบหรือปิดหลักสูตรที่ล้าสมัยหรือไม่จ าเป็น    
การน า Social Media มาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือการเรียนการสอนในปัจจุบัน  

ในการนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนดเป้าหมายการเป็นที่ยอมรับจากคะแนนสอบเข้าเป็น

นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบอยู่ในล าดับ 1 ใน 3 ของประเทศ  
- การเปิดสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะพิจารณาอย่างรอบคอบและ   

รอบด้านเพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถเติบโตและมีความยั่งยืนในสายงานของตนเองได้  
- การปิดหลักสูตรที่ล้าสมัยหรือไม่จ าเป็นนั้น เป็นนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์     

ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ หลักสูตรต่างๆ ควรสะท้อนภาพต้นทุน (Unit Cost) ที่แท้จริง เพ่ือพิจารณา
ศักยภาพในการส่งเสริมหรือพัฒนาหลักสูตรนั้นๆ ต่อไปหรือไม่ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์น า Social Media มาปรับใช้ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และ
การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ซึ่งปัจจุบันก าลังพัฒนาใช้ Instagram เพ่ิมเติมด้วย  

3. ปัจจุบันโครงสร้างประชากร สังคม และศาสตร์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังนั้น 
การพัฒนาความรู้ในด้านวิชาการควรต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์            
อาจมีการทบทวนและพัฒนาศาสตร์ใหม่ๆ เพ่ือรองรับความต้องการเหล่านี้ โดยเฉพาะในด้านสหกิจศึกษาต้องพัฒนา
ในเชิงรุกให้มากข้ึน 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 

4. ปัญหาด้านการดูแลซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ เป็นปัญหาที่ส าคัญที่ควรต้องเร่ง
พิจารณา ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องรื้อท าลายอาคารเก่าแก่บางส่วน สมาคมศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีช่วย
ประสานและประชาสั ม พันธ์ ถึ ง เหตุ ผลและความจ า เป็น ในการด า เนินการดั งกล่ าว ไปยั งศิษย์ เก่ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ระบบการกวดวิชาหรือการติวเพ่ือสอบต่างๆ นั้น เป็นการบั่นทอนคุณค่าทางการศึกษา 
ดังนั้น จึงขอให้ระมัดระวังหากจ าเป็นต้องมีกิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้อง  

6. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมระบบการจ้างงานนักศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกให้รู้จักการท างาน
และการคิดวิเคราะห์วางแผนก่อนจะส าเร็จการศึกษา 

     มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเสนอแนะขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์น าไป
พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 
 

       2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  
       อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัมีกิจกรรมส าคัญ
ตลอดถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวลัเชิดชูเกียรต ิอาทิ 

1. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล IP Champion 2018 ประจ าปี 2561 ด้านองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาอุดมศึกษา จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
       Green and Smart Campus 

1. บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) สายงานก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ปตท. มอบถังบรรจุ
ก๊าซ CNG จ านวน 48 ใบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยน าไปใช้ในกิจกรรมการผลิตก๊าซมีเทนอัด (CBG)  

2. ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันปลูกต้นยางนา 360 ต้น ถวายในหลวงรัชกาล   
ที่ 10 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 

3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายรับพนักงานราชการ จ านวน 282 อัตรา ให้ปรับเปลี่ยนสถานภาพ
ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ โดยให้แต่ละคณะพิจารณาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

Excellence Academy 
1. การประกวด KKU Smart Learner HACKFEST 2018 เป็นการประกวดการใช้ดิจิทัล

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ และการท างานส าหรับผู้เรียน Gen Z โดยทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมหอไหน ประกอบด้วย      
นายสุทธิวัฒน์ อ้นเกษม นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ น.ส.ภัคจิรา ภัทรพงษ์ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยี                             และ
นายฐิติพัฒน์ เจนวิชชุงศ์ นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์   

2. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย 
รศ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยวิจัยและ
นวัตกรรมกับการขับเคลื่อนอีสาน 4.0”  

3. มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ National 
Taiwan University of Science and Technology เป็นความร่วมมือเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทางด้านการวิจัยและการส่งเสริม
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 

การเกษตร เพ่ือท าวิจัยและพัฒนาหัวข้อเรื่องที่จะใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร และพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายในด้าน
การวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา เป็นต้น 

4. ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561 ลิขสิทธิ์ 1960 ผลงาน 
อนุสิทธิบัตร 415 ผลงาน สิทธิบัตรการออกแบบ 233 ผลงาน และสิทธิบัตร 34 ผลงาน 

Culture & Care Community 
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความไว้วางใจจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ให้ด าเนินโครงการแก้ปัญหาการจัดการน้ าแบบครบวงจร โดยมอบหมายให้ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับมหาวิทยาลัย   

2. มหาวิทยาลัยร่วมแบ่งปันน้ าใจช่วยชาว สปป.ลาว เนื่องจากกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ าน้อย 
ในแขวงจ าปาสักและแขวงอัตตะปือแตก ท าให้เกิดน้ าท่วมอย่างรุนแรง ประชาชนได้รับความเสียหายจ านวนมาก 
โดยมหาวิทยาลัยได้ระดมความช่วยเหลือผ่าน สถานกงสุลใหญ่ของ สปป. ลาว ประจ าจังหวัดขอนแก่น 

    กิจกรรมพิเศษต่างๆ 
ในเดือนกรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ อาทิ กิจกรรมรวมใจถวาย   

พระพรในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่  10 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลั ยขอนแก่น 
สู่ประเทศเพ่ือนบ้านและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ รุ่นที่ 55 เป็นต้น 

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า           
ขอรายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 55 ปัจจุบันมีจ านวน 7,587 คน จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้จ านวน 
7,700 คน เป็นผู้หญิงร้อยละ 64.58 ผู้ชายร้อยละ 35.42 มาจากจังหวัดขอนแก่นมากที่สุด จ านวน 2,158 คน ระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จ านวน 1,048 คน   

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การรณรงค์และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติและสั่งสมความดีเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและ

สนับสนุน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีสมุดบันทึกความดีในการสะสมคะแนนและให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในสมุดนั้น        
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจด้วย 

2. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ได้รับสิทธิบัตรจ านวนมาก โดยเฉพาะสิทธิบัตร       
ในด้าน Product Design ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได้ และสิทธิบัตรทางด้านการแพทย์ควรมีการเผยแพร่   
เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกต่อไป 

    ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า 
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่บน Website ของมหาวิทยาลัยและกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสนใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้มารับฟังและชมผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างด้วย 

3. ประธานได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันอัตราส่วนจ านวนนักศึกษาระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย         
จะมีจ านวนห่างกันมากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจมีมาตรการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้อัตราส่วนดังกล่าวมีความใกล้เคียง
กันมากกว่านี้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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2.3 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรบัปรุง) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
           ครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. หน้า 12 บรรทัดที่ 28 จากเดิม “3. ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ...” แก้ไขเป็น “3. ปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบการบริหารงาน...” 

2. หน้า 16 บรรทัดที่ 5 จากเดิม “...เสนอชื่อได้ไม่เกินสองชื่อ” แก้ไขเป็น “...เสนอชื่อได้รายละ
ไม่เกินสองช่ือ” 

3. หน้า 19 บรรทัดที่ 27-28 ขอให้ปรับข้อความให้สอดคล้องกับผลการพิจารณาการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการด้วย 

4. รายงานลับ หน้า 3 ตัดข้อความในข้อ 2 ของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ออก 
5. รายงานลับ เพิ่มข้อความในข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ “มอบให้อธิการบดีและ         

ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยประสานงานกับส านักงานอัยการ ในการชี้แจงให้ข้อมูลทางคดีที่ครบถ้วนแก่พนักงาน
อัยการคดีปกครองในการแก้ต่างคดีนี้ ให้แก่สภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ด้วย” 
        หลังจากการแก้ไขดังกล่าวแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
รายงานลับฉบับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 

  4.1 รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามเสนอ 
 

  4.2 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
     มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2561 ตามเสนอ  
 
  4.3 รายงานกระแสเงนิสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่าย
งบลงทุน ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ตามเสนอ  
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4.4 รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิ์ด าเนินการบริหารและ
จัดการศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น         
            ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามแนวทางที่ 1 โดยมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื ่อก าหนดขอบเขตงานและด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       ก่อนการเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว หลังจากนั้น       
ที่ประชุมจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

5.1  การสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณบดีวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบผลการสรรหาตามที่เสนอ และอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้ 
                            1. อนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
                            2. อนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
       3.  อนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

 
    5.2 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   5.2.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานภายในของ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี และส านักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2561 

         ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 
   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ส านักงานอธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ของที่ประชุมเพื่อปรับแก้ไขตามความเหมาะสม และเม่ือปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิจารณาในคราวต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  

       6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 237 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 
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6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ
รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 
      6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

        ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 23 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. อนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ 
3. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 10 หลักสูตร ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                          7.1 การจัดงานสีฐานเฟสติวัล 2018  
       ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2 ผลการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2561 
       ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
             7.3 รายงานการฟ้องคดีปกครอง 
         - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน – 
 
      7.4 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย            
สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561   
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
        7.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
           8.1 ข้อกังวลของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย      
สายวิชาการที่ผูกกับการเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
        มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้อธิการบดีพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
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        8.2 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยอธิการบดีขอรับเรื่องดังกล่าวไปตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
 
 

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


