
 
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ครั้งที่ 10/2558 
 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.   

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 ก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ .ศ. 

2559 จะเปลี่ยนก าหนดการประชุมจากเดิมก าหนดเป็นวันเสาร์แรกของทุกเดือน เปลี่ยนเป็นวันพุธแรกของทุกเดือน ทั้งนี้ 
ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งก าหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้ทุกท่านได้
รับทราบอีกครั้ง 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  1.2 คณะกรรมการ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ (ร่าง) รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยให้แก่นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีความชัดเจนและประกาศรายชื่อให้ทราบ
ในเร็ววันนี้ และในด้านเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลยังคงเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้จะมีโครงการ
ขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

      อธิการบดไีด้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ในเดือนกันยายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลายรางวัล อาทิเช่น  

1.1 นายธนภพ ณ นครพนม นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ รางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัยพระต าหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต  

1.2 นางสาวพัณณิตา สะอ้ิงทอง นักศึกษาชั้นปทีี่ 2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักจัดรายการ
วิทยุ ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 13 เปิดประตูสู่อาเซียน”  

1.3 นายมหาราช มาตรา นางสาวฤทัยพร ราชมัคร และนางสาวกมลมาศ ดาแก้ว นักศึกษาสาขา
สัตวศาสตร์ ได้รับรางวัล “ทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษาระดับอาเซียน” 3 รางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การค านวณสูตรอาหารสัตว์ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ทักษะการท าวัคซีนสัตว์ปีก  

1.4 คณะแพทยศาสตร์ กับ 4 รางวัลแห่งเกียรติยศด้านพลังงาน ได้แก่  
     - Thailand Energy Awards 2013 ด้านอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมดีเด่น ประเภท

อาคารสถาบันการศึกษา  
     - ASEAN Energy Awards 2013 ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นใน

อาคารขนาดใหญ่  
     - รางวัลโรงพยาบาลต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
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     - โรงพยาบาลที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011  

1.5 อธิการบดี ได้รับรางวัลไทย (Thai Awards) คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน สาขาบริหาร
จัดการองค์กรการศึกษา" ประจ าปี 2558  

 2. การด าเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่   
 2.1 การพัฒนาพื้นที่บึงสีฐาน โครงการปรับปรุงพื้นที่บึงสีฐาน ระยะท่ี 2 เพ่ือขุดลอก ตัดต้น

กก และปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ  
 2.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ นายกเทศมนตรีต าบลศิลา กองอ านวยการรักษาความ

มั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.ขอนแก่น) ผู้ประกอบการหอพัก ร้านอาหาร ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมส์ ฯลฯ มากกว่า 
200 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสารสิน อาคาร
สิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3. การด าเนินงานด้าน Excellent Academy   
    3.1 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาระยะสั้น  
    3.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาทิ นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Health Polytechnic 

of Semarang ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 15 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบัน ในการแลกเปลีย่นทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ด้านวิชาการและการวิจัย ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เข้าฝึก
ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล, อาจารย์และนักศึกษาจาก School of Pharmacy, University Muhammadiyah Yogyakarta 
ประเทศอินโดนีเชีย จ านวน 20 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ คณะเภสัชศาสตร์, นักศึกษาจาก University 
of the Ryukyu เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่นได้มาศึกษาดูงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ย นจาก University 
Muhammadiya, Yogyakarta, Indonesia  

    3.4 ข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวารสารระดับชาติ นิตยสารคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของไทย 
น าเสนอข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    3.5 อธิการบดีกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "Educating Technical and Skilled Oriented Professional 
through International Cooperation" ในงาน China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum 2015    
ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558  

     3.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามความร่วมมือกับ Guangxi University Chinese Medicine 
เพ่ือขยายความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย  

4. การด าเนินงานด้าน Culture & Care Community  
    4.1 นักศึกษาทันตแพทยศาสตรท์ุกชั้นปี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่ อ .ซ าสูง จ.ขอนแก่น เพื่อ

ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้นแก่นักเรียน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปภายใต้โครงการ 
“ฟันดีมีสุข”  

    4.2 คณะเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ บ้านมะหรี่ ที่มีสมาชิก 42 คน ด าเนินการในพื้นที่ 6 ไร่ แบ่ง
พ้ืนที่ปลูกผักอินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยมีการจัดสรรพื้นที่ให้แต่ละคนที่เป็นสมาชิก มีการเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้า     
การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ ผลผลิตที่ได้ขายในตลาดท้องถิ่น มีทั้งพ่อค้ามารับซื้อท่ีแหล่งผลิตและสมาชิกน าไปขายเอง  

    4.3 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี โครงการ CASCAP คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร์ โรงพยาบาลท่าตูม เทศบาลอ าเภอท่าตูม จัดมหกรรม วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ าดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี   
ครั้งที่ 31 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  
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    4.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่         
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดย        
บทสวดมนต์โพชฌังคปริตร ตามความเชื่อถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้สดับตรับฟังธรรมบทนี้แล้วสามารถหายจาก
โรคภัยไข้เจ็บได้ 

    4.5 วงดนตรีสินไซ และนักแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นลัดฟ้าสู่มหานคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือโชว์ความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมทั้งสี่ภาคของไทยในงาน “Experience Thailand” 
จัดโดยสถานกงสุลไทยและบริษัท ไทยเบพเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย  

    4.6 การจัดกิจกรรมส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” 
5. Roadmap การน าเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อสภามหาวิทยาลัย 
   5.1 เดือนตุลาคม 2558 ได้แก่ ประกาศฯ วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับฯ  

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี      
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

   5.2 เดือนพฤศจิกายน 2558 ได้แก่ ข้อบังคับฯ การประชุม และวิธีการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ข้อบังคับฯ การประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ข้อบังคับฯ สภาวิชาการ ข้อบังคับฯ             
สภาพนักงาน ข้อบังคับฯ โครงสร้างของส่วนงานภายในตามมาตรา 9 ข้อบังคับฯ คณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในตามมาตรา 9  

   5.3 เดือนมกราคม 2559 ได้แก่ ข้อบังคับ ฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ข้อบังคับ ฯ ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ข้อบังคับฯ ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับฯ การแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

5.4 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่ ข้อบังคับฯ การจัดตั้งและการบริหารกองทุนเพ่ือกิจการ
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับฯ การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับฯ 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิกา รบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 ประกาศ ฯ การก าหนดให้
สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ข้อบังคับฯ การก าหนด
ลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง  

5.5 เดือนมีนาคม 2559 ได้แก่ ข้อบังคับฯ การรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบ 
ข้อบังคับ ฯ การจัดการศึกษาหรือด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่ นในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศได้ ข้อบังคับ ฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผล         
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกาศฯ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วน
งานของมหาวิทยาลัย  

5.6 เดือนเมษายน 2559 ได้แก่ ข้อบังคับฯ ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ข้อบังคับฯ การก าหนดให้มีประกาศนียบัตร
ชั้นต่าง  ๆและอนุปริญญา ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  

5.7 เดือนพฤษภาคม 2559 ได้แก่ ข้อบังคับ ประกาศ มข ./ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

        จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
                             ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ที่ประชุมได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
    1.1 ความก้าวหน้าและมาตรการเพื่อป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับกรณีนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยถูกท าร้าย  
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    1.2 สอบถามถึงความ ก้าวหน้าในการจัดจ้างที่ปรึกษา จากภายนอกท่ีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเพ่ือมาช่วยวางระบบในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

  1.3 สอบถามถึงกรณีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้สมัครสอบครูผู้ช่วย 
    ในการนี้ อธิการบดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    1.1 มหาวิทยาลัยโดย ส านักงาน รักษาความปลอดภัย ฯ และจังหวัดขอนแก่น ได้เพ่ิม

มาตรการเข้มงวดในการตรวจบุคคลเข้าออกมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน ติดตั้งไฟส่องสว่างเพ่ิมเติม พร้อมเพ่ิมพนักงาน
สายตรวจเพื่อออกตรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆ  

    1.2 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการก าหนดขอบเขตและจุดมุ่งหมายในด้านต่างๆ 
เช่น โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน การบริหารงานบุคคล การประเมินบุคลากร ฯลฯ ร่วมกับที่ปรึกษาเอกชน
เพ่ือก าหนด TOR และก าหนดงบประมาณที่เหมาะสม ในการจัดจ้าง  ซึ่งเมื่อด าเนินการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะน า
รายละเอียดแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

     ทั้งนี้ ประธานจึงขอให้เพ่ิมเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไว้ ในข้อก าหนด TOR ด้วย 
โดยขอให้เน้นในด้านโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆ เป็นหลักส าคัญ  
ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการวางระบบต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2559 เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและส่งมอบนโยบายต่างๆ ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ได้ทันเวลา 

  นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้แจ้งต่อที่ปร ะชุมว่า 
ทางบริษัท เบทาโกรฯ ไดแ้นะน าให้ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นไปเสนองานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้เชิญคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มข . เข้าร่วมรับฟังการเสนองานดังกล่าวด้วย ซึ่งเมื่อท่านรับฟังแล้วมีความเห็นว่า การ
ด าเนินการดังกล่าวน่าสนใจและอาจน าไปปรับใช้กับมหาวิท ยาลัยขอนแก่นในหลายๆ ส่วนได้ ดังนั้น หากมีโอกาส
จะเชิญที่ปรึกษาดังกล่าวมาเล่าถึงแนวคิดและประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่สภามหาวิทยาลัยได้รับฟังด้วย 

   1.3 กรณีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร ์สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ซึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้สมัคร
สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาท่ี 24 จังหวัดกาฬสินธุ์  นั้น สาเหตุเกิดจากทางผู้รับสมัครไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ตามประกาศของ ก.ค.ศ. ซึ่งก าหนดให้หลักสูตรใดที่ไม่มีวิชาเอก ขอให้นับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่
สอดคล้องกับวิชาเอกในสาขานั้นๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่นักศึกษา แล้ว โดย สพฐ . ก็ได้มีหนังสือขอให้ทบทวนการตรวจสอบคุณสมบัติการ เข้า
สมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาท่ี 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้ว 

2. เพ่ือให้แผน Road Map ของการด าเนินการต่างๆ ในการเป็นม หาวิทยาลัยในก ากับ
เป็นไปอย่างรอบค อบและมีระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยก าหนดให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ ด้วย ซึ่งใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ จะมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมกา รจัดท าแผน Road Map และคณะกรรมการซึ่งท า
หน้าที่ก ากับติดตามเพ่ือให้แผนนั้นบรรลุผลตามท่ีตั้งไว้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที ่9/2558 

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558   
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ 26 ข้อ 2.3 เพิ่มข้อความก่อนประโยคแรก ดังนี้ “รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.เจนจิรา เรืองชยจตุพร ประธานสภาคณาจารย์ และ ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า เสนอว่า ...” 
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หลังจากแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด 

ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การพิจารณากฎหมายภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

5.1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                                ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิที่ประชุมเห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชุมไปด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงให้น ามาเสนอต่อท่ีประชุมอีกครั้ง 

 

5.1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี 
                                ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิที่ประชุมเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหา
คณบด ีตามที่เสนอ โดยประธานสภาคณาจารย์ไม่เห็นด้วย 

 

5.1.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน และส านัก 
                               ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบใหด้ าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และ
เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน และส านัก  

 

5.1.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
                                   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และ
เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

 

5.1.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
การขาดแคลนทุนทรัพย์ 
                                   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และ
เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมตเิห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

5.1.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน   
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน 
                               ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
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มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และเม่ือ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติ เห็นชอบ หลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน           
เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน 

 

5.1.7 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 2) 
                               ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และเม่ือ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคล (ฉบับท่ี 2) 

 

5.1.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ก าหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ก าหนด    

วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี ตามที่เสนอ  
 

5.2 โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ถอนเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะด าเนินการก าหนดโครงสร้างและก าหนดหลักเกณฑ์
กลางต่างๆ ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ก่อน แล้วจึงน ามาเสนอต่อท่ีประชุมในโอกาสต่อไป  
 
        5.3 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

    5.4 การขอเพิกถอนการส าเร็จการศึกษาของ นางสาวภาวิณี คลองน้อย 
        ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงอนุมัติการขอเพิกถอนการอนุมัติปริญญา ราย นางสาวภาวิณี 
คลองน้อย รหัสนักศึกษา 543021134-2 สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ตามเสนอ 

 
5.5 รายงานผลการแสดงเจตนาการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและขอความ

เห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน 
         ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ การรายงานผลการแสดงเจตนาการเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงาน
มหาวิทยาลัย และเพื่อให้การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตามนัยข้างต้นเป็นไปอย่างถูกต้องและรอบคอบในประเด็นด้าน
กฎหมาย จึงขอให้มหาวิทยาลัยปรึกษากรณีดังกล่าวกับ นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ว่าสมควรจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร ก่อนจักด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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5.6 การอนุญาตการลาและการเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราวของอธิการบดี 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแ ล้ว จึง อนุมัติเป็นหลักการ โดยอนุญาตใหอ้ธิการบดีสามารถเดินทาง       

ไปปฏิบัติงานชั่วคราวทั้งในประเทศและต่างประเทศได ้โดยถือเป็นการลาไปปฏิบัติหน้าที่ แต่เม่ือเสร็จสิ้นการเดินทาง
ดังกล่าวแล้ว ให้รายงานนายกสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
                     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 236 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย  
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
        มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม  
ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติปิดหลักสูตรและขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ขออนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพจิตชุมชนของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและ 

การจัดการโลจิสติกส์ ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 15 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557             

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2555           

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร ปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 

2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร์  
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอ่ืน

นอกจากภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร์ 
9. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะนิติศาสตร ์
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะเทคนิคการแพทย์  
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11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร 
หลักสูตรใหม่/นานาชาติ พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยี 

12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยี 
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 

2556 คณะเทคโนโลยี 
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยี  
15. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สุรินทร์ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติปิดหลักสูตร และขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 

       6.4  ผลการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย) 
มต ิที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ 

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย) ตามเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  7.1  รายงานค าสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกันยายน 2558   
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 

   มติ ที่ประชุมอนุญาตตามท่ีเสนอ 
 
 8.1 ผลการพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหแ้ต่งตั้ง ศาสตราจารย์เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล เป็น
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตามที่เสนอ 

 
8.2 รายงานผลการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี 

มต ิที่ประชุมรับทราบรายงานผลการการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ต่อเวลาราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดย
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
8.3 พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2558 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
 

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


