
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 10/2560 

 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
                      ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในวาระโอกาสต่างๆ ดังนี้ 
 1. กล่าวต้อนรับและแนะน ากรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (โดยต าแหน่ง) นายสมศักดิ์ 
จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
       2. แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนารี (มทส.) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  
             3. แสดงความยินดีกับ นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการอัยการ ประจ าส านักงานผู้ตรวจการอัยการ 
   4. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร และนางกาญจนศรี สิงห์ภู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า ได้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีผลให้พ้นจากการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามไปด้วย และตามมาตรา  22 วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ก าหนดให้กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงและยังมิได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ ดังนั้น การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้จึงเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดไว้แล้ว 
 ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลงทั้งสองต าแหน่งนั้น 
  5. แจ้งก าหนดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 ณ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยจะมีการเสวนา  
ในหัวข้อ เรื่อง “Education for the i-Gen” 
  6. ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านเข้าร่วมงานสีฐานเฟสติวัล ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                        จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวาระโอกาส
ต่างๆ และรับทราบกิจกรรม ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
 2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
      อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม
ส าคัญตลอดถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

    1. นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการประกวดแบบ “บ้านผู้สูงอายุ” 
จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ รางวัลชนะเลิศในผลงาน “บ้านอยู่เย็น” และรางวัลชนะเลิศในผลงาน “L House” 
    2. นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยจ านวน 7 รางวัล จากทั้งหมด 8 รางวัล ในการประกวดกิจกรรมในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาเมืองขอนแก่น ด้านจราจรสร้างสรรค์ 
    3. นักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะเทคโนโลยี และ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”  
   4. นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เข้ารับรางวัล
เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 รางวัล “วัฒนคุณาธร” ในสาขาผู้มีผลงาน
ดีเด่นด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ สร้างสรรค์ และส่งเสริมงานศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5. รศ.สุนิสา ชายเกลี้ยง อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัล  Young 
Professional Award ด้าน Occupational Cancer Research 
   6. ส านักงาน กพร. จัดพิธีเพ่ือมอบรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ.2560 
“รางวัลเลิศรัฐ” ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความส าเร็จและ  
มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ซึ่งปีนี้ ส านักหอสมุด ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดี จากผลงาน “พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Virtual Museum)” 
   7. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับสากล จาก The Joint 
Commission International Accreditation (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการรับรองระหว่าง 26 
สิงหาคม 2560 – 25 สิงหาคม 2563 

        Green & Smart Campus 
1. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลด

โลกร้อน" ประจ าปี 2560 ซ่ึงส านักหอสมุด เป็น 1 ใน 12 หน่วยงานที่ได้รับประกาศนียบัตร จากโครงการกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอนเพ่ือสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ เพ่ือประเมินคาร์บอนฟุตฟริ้นท์องค์กร 
อย่างน้อย 10% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร 

  Excellence Academy 
1. ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอนจัดโครงการค่าย “KKU Smart Learner HACKFEST 

2017” เพ่ือช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและ     
มีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
ได้เป็นอย่างด ี

2. คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ APEC-Khon Kaen International Symposium 
ครั้งที่12 และ International Conference on Educational Research (ICER) ครั้งที่ 10 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิชาการ 
นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ โปรแกรมระบบส่งต่อข้อมูลและการดูแลต่อเนื่อง
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ที่บ้าน ในชื่อว่า ThaiCOC (Thai Continuity of Care) ให้เป็นสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ หรือ NHIS (National 
Health Information System) 

4. ศ. อลิศรา เรืองแสง อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี พัฒนาพลังงานทางเลือกจากน้ าอ้อย 
“ไฮเทน (Hythane)” แก๊สผสมระหว่างไฮโดรเจนและมีเทนเมื่อน าไปทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องปั่นไฟ
ขนาดเล็ก พบว่า ไฮเทนสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี 

5. สรุปรายงานจ านวนนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 811 คน มาจาก 42 ประเทศทั่วโลก 
แบ่งเป็น Laos: 96 คน (11.84%) Myanmar: 80 คน (9.86%) Cambodia: 59 คน(7.27%) Vietnam: 40 คน
(4.93%) Rest of the World: 536 คน (คิดเป็น 66.09% (ซึ่งมีสาธารณรัฐประชาชนจีน 230 คน และประเทศ
สหรัฐอเมริกา 149 คน และอ่ืนๆ 157 คน)) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่ม
ประเทศ CLMV จ านวน 37 MOUs   

         Culture & Care Community 
1. มหาวิทยาลัยร่วมกับเทศบาลขอนแก่น เพ่ือสร้างเมืองดิจิทัล เชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนและมุ่งเป้า

สื่อสารความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
2. พิธีลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว ระยะที่ 2 ในการจัดงานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษา

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา 

3. พิธีแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และผู้สนับสนุนการแข่งขัน ซึ่งจะจัดให้มีการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 

   Creative Economy & Society 
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ต้องขัง ชาย - หญิง ณ เรือนจ ากลาง

ขอนแก่น เพ่ือสร้างโอกาสในการน าความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนออกไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษ 
กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน    

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาวะผู้น าและการจัดการผลสัมฤทธิ์ ภาครฐั ครั้งที่ 5 
2. กิจกรรม Isan: Global Food Valley 
3. โครงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    3.1 Infrastructure 
         3.1.1 Physical Infrastructure: การบริหารจัดการน้ าครบวงจร , Food Energy 

Water Security 
         3.1.2 Social Infrastructure: Smart People / Smart Healthcare 
                 - พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
                 - โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease, CKD) 
         3.1.3 Information Infrastructure: Big data management on citizen care เช่น 

Biodata/Medical data/Land used data 
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    3.2 Innovative relevant 
         3.2.1 Driven economy : Smart farmer (management/technology/innovation) ส าหรั บ

โคเนื้อ โคนม ไก่ และสุกร 
         3.2.2 Bio economy/Bio refinery ส าหรับ อ้อย และมันส าปะหลัง 
         3.2.3 Circular economy: Waste to energy technology for community 
         3.2.4 Distributive economy:  

- Pilot plant fabrication เช่น Food pilot plant, Medicine pilot plant 
- Co-working space 
- การท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรม แบบ distributive scale 

         3.2.5 Creative economy: Animation, Software, Cultural products   
   3.3  Northeastern Economic Corridor (NEEC): Regional hub for CLV or GMS 
      3.3.1 Connectivity 
        3.3.2 Education Hub 
        3.3.3 Medical Hub  
        3.3.4 Regional Kitchen 
4. เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย กับ University of Tsukuba ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย   

ได้เข้าร่วมงาน Tsukuba Global Science Week 2017 (TGSW2017) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยร่วมกัน 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่จะร่วมกันดังนี้ Food and Functional Food Metadata เกี่ยวกับการ์ตูนของทั้งสอง
ประเทศ Medical Research และโครงการจัดตั้งคณะด้าน Sport Science  

โดยมีบทสรุปความร่วมมือด้านการวิจัย ดังนี้ 
4.1 ทั้ งสองสถาบันจะด าเนินโครงการจัดตั้ ง  Research Institute for Human High 

Performance and Health Promotion ร่วมกัน โดยมีข้อตกลงร่วมกันเบื้องต้น ดังนี้ 
       4.1.1 อาจารย์โซย่าและคณะ มามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใน 3-6 เดือนเพ่ือศึกษาข้อมูล 
       4.1.2 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 3-5 คน ไปศึกษารายละเอียดการจัดตั้ง การ

บริหารต่างๆ ของ ARIHHP ที่ Tsukuba เป็นเวลา 3-6 เดือน 
       4.1.3 Quick Win Project เ ป็ นการท า วิ จั ย  Real Application ยกตั ว อย่ า ง เช่ น 

การศึกษาการท างานของสมองของนักเรียนขณะก าลังค านวณหรือคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูง ส่งนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ไปท าวิจัยที่ญี่ปุ่น 

       4.1.4 จัด annual หรือ bi-annual conference โดยจะมีการเชิญตัวแทนจาก CLMV 
มาร่วมด้วย และ ARIHHP ใช้ KKU เป็น node เชื่อมโยงไปยัง CLMV 

5. ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานที่ฌาปนกิจหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยเข้าเจรจา
ความร่วมมือกับนายกเทศมนตรีส าราญและศิลา พร้อมทั้งเข้าส ารวจพ้ืนที่ก่อสร้างเมรุชั่วคราวฝั่งต าบลส าราญและฝั่ง
ต าบลศิลา พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าต่อพระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองแวงอารามหลวงให้รับทราบ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ดังนี้ 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆ 
เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการนโยบายเพ่ือการมีส่วนร่วมและสร้างแรงบันดาลใจไปสู่นักศึกษา
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย อาทิเช่น มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลได้พูดคุยเล่าถึงประสบการณ์เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นและเสริมสร้างแรงบันดาลใจ หรืออาจมีการจัดท า Honors Application เพ่ือเป็นเกียรติประวัติรวบรวม   
ผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ไว้ให้สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

2. ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงความร่วมมือกับหลากหลาย
ประเทศจ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นต้องมีการคัดกรองเพ่ือเลือกและจับคู่ทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศในแถบ CLMV ได้   

  ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่ามหาวิทยาลัยอาจน ารูปแบบในเชิง Business Model มาเป็นหลักการ
ในการบริหารจัดการความร่วมมือกับนานาประเทศ 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  

   ครั้งที่ 9/2560 เม่ือวันพุธที่ 6 กันยายน 2560   
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรใหป้รับแก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 5 บรรทัดที่ 28 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของค าว่า “Cyborgization”  
2. แก้ไขรายงานลับ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานลับ) 

 เม่ือด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2560 และรายงานลับ ฉบับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 รายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 

   ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่าย

งบลงทุน ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามเสนอ 
 
       4.2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 
2560 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      5.1 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนต าแหน่งว่าง) 

 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ด าเนินการเสนอชื่อ นายพงศ์จรัส รวยร่ า ซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือก
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

และตอบรับการทาบทามให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง (ด้าน
กฎหมาย/บริหารงานบุคคล) เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ตามที่เสนอ  

 
       5.2 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนต าแหน่งว่าง)  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (แทนต าแหน่งท่ีว่าง) และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผู้ช่วยเลขานุการตามรายชื่อที่เสนอ 
 
        5.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... 

  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีมติในประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 
       1. ที่ประชุมได้อภิปรายและพิจารณากรณีการอุทธรณ์ค าพิพากษา ส าหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3     
ว่าจะด าเนินการหรือไม่ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมิใช่ประเด็นร้ายแรงและ
เป็นประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเห็นควรไม่อุทธรณ์ค าพิพากษาฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความ
รอบคอบจึงขอให้อธิการบดีปรึกษาประเด็นดังกล่าวกับนายวิชัย ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ด้านกฎหมาย/การบริหารงานบุคคล) อีกครั้ง 
      2. เห็นชอบหลักการการแก้ไขตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภา
พนักงาน พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และให้ตัดข้อความ ในข้อ 8 วรรคสี่ “ผู้สมัครต้องมีสัญญาจ้างการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ที่เหลือเวลาปฏิบัติงานอยู่ไม่น้อยกว่าสามปีนับตั้งแต่วันสุดท้ายของวันรับสมัคร” ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2558 ออก พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล            
รับข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
     5.4 (ร่าง) แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
       1. อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 
       2. อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 15 (6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ 
      และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 5.5 ขอความเห็นชอบน าระบบการรับรองหลักสูตรสภาวิชาชีพ ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการน าระบบการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด ของคณะเทคนิคการแพทย์ จากสภากายภาพบ าบัด ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ตามที่เสนอ 

 
5.6 รายงานผลการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ได้รับการต่อ

เวลาราชการ 65 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
      - ประธานคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลฯ ขอถอนวาระการประชุม - 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 245 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 10 หลักสูตร ตามเสนอ 
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย           
สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกันยายน 2560   

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

        7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

        7.3 รายงานผลการด าเนนิงานและงบสถานะการเงินกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ  
8.1 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 


