
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 11/2559 

 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559  
        ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องในวโรกาสครบรอบ 1 เดือนนับแต่พระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต มหาวิทยาลัยจะมีการจัดงาน “เสด็จฟ้า สถิตไทย” เพ่ือเป็นการถวาย
ความไว้อาลัยน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 โดยมีกิจกรรมหลักที่ส าคัญ คือ การแสดง
นิทรรศการแสดงผลงาน 89 ศิลปินอีสานเพ่ือพ่อหลวง นิทรรศการแสดงภาพ 10,089 ภาพ การบรรเลงเพลงพระราช
นิพนธ์  โดยวงดุริยางค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศิลปินพ้ืนบ้าน พร้อมทั้งมีดนตรีจากวงมหาดุริยางค์  
(Symphonic Band) วาทยกรโดย คุณทฤษฎี ณ พัทลุง ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
ทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

      ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
       1. เพ่ือให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่และแสดงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มหาวิทยาลัยควรมีการ

แจกเนื้อเพลงเพ่ือให้ประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าวได้ร่วมกันร้องเพลงเพ่ือถวายแด่พระองค์ท่านด้วย 
       2. ขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมมีบทบาทในแต่ละกิจกรรมต่างๆ ในฐานะเจ้าบ้าน  

ที่ดีเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนสิงหาคม-ตุลาคม   

พ.ศ. 2559 
     อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล    
เชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น  
      1.1 นางสาวณัฐนันท์ ทองหล้า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดอ่านฟังเสียงระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัลถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 45   

1.2 นางสาวณฑิชา สมประสงค์ และนางสาวชลรดา จูวัฒนาส าราญกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาการโรงแรมและอีเวนท์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกอบอาหาร “Real 
California Milk Culinary Academy Competition” โดยได้รับรางวัลเข้าอบรมด้านอาหาร กับสถาบันสอนท าอาหาร 
The Culinary Institute of America (CIA)  
        1.3 นางสาวพัณนิดา มีลา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา       
คณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัล Young Scholar Awards ณ ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุม 2016 International 
Conference of East-Asian Association for Science Education 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพุธที ่2 พฤศจิกายน 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 มกราคม 2560 

       1.4 “โปรแกรมสารสนเทศชุมชน” ได้รับรางวัล “สุดยอดสตาร์ทอัพภูมิภาค 2016” จากการ
จัดงาน Startup Thailand & Digital Thailand โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงโปรแกรมดังกล่าวพัฒนาขึ้น
โดย ดร.เผด็จ จินดา โดยมี รศ.ล าปาง แม่นมาตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 2. การด าเนินงานด้าน Green & Smart Campus อาทิเช่น   
 2.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสร้าง

เครือข่ายให้บุคลากรทุกระดับแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพ่ือประยุกต์ใช้ตามบริบท สร้างสัมพันธภาพและเปิด    
โลกทัศน์เพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กร โดยมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 :  New business process emphasizing education and social enterprise 
กลุ่มที่ 2 :  การบริหารงานบุคคล 
กลุ่มที่ 3 : ผลกระทบของการเปลี่ยนก าหนดวันเปิดปิดเทอม 
กลุ่มที่ 4 : การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการน างานวิจัยสู่ Thailand 4.0  
กลุ่มที่ 5 : ระบบประเมินและประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
กลุ่มที่ 6 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Digital University 
กลุ่มที่ 7 : New media for public relation 
กลุ่มที่ 8 : การบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษา  
2.2 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ

จัดการขยะติดเชื้อ ณ แหล่งก าเนิด ร่วมกับ บริษัทกรีน เมดเวสท์ จ ากัด เพ่ือสร้างโรงก าจัดขยะติดเชื้อที่มาจากหน่วยงาน 
คณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการมูลขยะฝอยติดเชื้อและลดปัญหา
ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน น าคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมอาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ และระบบน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3. การด าเนินงานด้าน Excellent Academy อาทิเช่น  
   3.1 พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะฯ 

ประชุมร่วมกับอธิการบดีและคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เรื่องการผลิตและพัฒนาครูให้ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 พร้อม
เยี่ยมชม ชั้นเรียนโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบ
เปิด (Open Approach) 

   3.2 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าหารือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในการจัดท าโครงการ Thailand 4.0 เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) โดยมุ่งเน้นผลผลิตทางด้าน
การเกษตร เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ไก่ โคเนื้อ โคนม เป็นต้น  

   3.3 การประชุมวิชาการ The 6th International Workshop on Clinical Research Methods in 
Oral Health ระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือกันระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Washington School of 
Dentistry ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพุธที ่2 พฤศจิกายน 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 มกราคม 2560 

  3.4 มหาวิทยาลัยเจรจาความร่วมมือกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่      
31 ตุลาคม 2559 ในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น การพัฒนากิจกรรมเพ่ือสู่ GMS การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากร เป็นต้น 
   3.5 ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สร้างชื่อเสียงในการพัฒนา
แอปพลิเคชันใหม่ทางด้าน Digital Forensics เพ่ือใช้ในงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน โดยความร่วมมือกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้กับโมบายล์และเว็บแอปพลิเคชัน ที่ใช้สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
ส าหรับงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 1) ระบบบริหารจัดการรายงานการตรวจพิสูจน์ออนไลน์ 2) ระบบ 
Crime Scene Investigation (CSI) Management System 3) ระบบตรวจพิสูจน์ ดีเอ็นเอ อัตโนมัติ 

4. การด าเนินงานด้าน Culture & Care Community อาทิเช่น  
 4.1 ส านั กงานประสานความร่ วมมื อพัฒนาภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ (สปพ.) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งน า
โดย ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคอีสาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม ผ่านงานวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือตอบสนองพ้ืนที่  

4.2 ส านักหอสมุดได้จัดพ้ืนที่ให้เป็นที่ตั้งของชมรมผู้สูงอายุเพ่ือเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ขณะเดียวกัน ก็เป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุจะใช้เป็นสถานที่ที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในโอกาส
อ่ืน  ๆด้วย  

4.3 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจัดกิจกรรม Natural History One Day Camp ภายใต้หัวข้อ “เปิด
โลกธรรมชาติ: สีสารแห่งพรรณไม้” โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสีธรรมชาติวิทยาที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารสีต่างๆ ที่อยู่ใน
ต้นไม้ การใช้ประโยชน์จากสี พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้การสกัดสีอย่างง่ายๆ  

5. การด าเนินงานด้าน Creative Economy อาทิเช่น 
   5.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดศูนย์บันดาลไทยที่คุ้มสีฐาน      

ริมบึงสีฐาน ชูเสน่ห์ไทยจากทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน สร้างมูลค่าเพ่ิมต่อยอดสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมและ
ให้ค าแนะน าส าหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการบริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม 
หรือทุนทางวัฒนธรรม พร้อมเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการน ามิติและทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมต่อกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น เป็นแนวคิด
ที่ดีมากและจะเป็นส่วนสร้างความเข้มแข็งให้ก้าวไปเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้ในอนาคต ทั้งนี้ ในส่วนของ
งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีอยู่เป็นจ านวนมากนั้น ควรมีการเลือกงานวิจัยที่มีความโดดเด่นเพ่ือประชาสัมพันธ์และขยาย
ความร่วมมือไปสู่ภาคเอกชนหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 2. มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงการบริหารจัดการและการดูแลวิทยาเขตหนองคายให้มาก 
เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและควบคุมให้การเรียนการสอนตลอดถึงงานวิจัยมีคุณภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 3. เพ่ือให้สะท้อนภาพการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน การรายงานกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย นั้น ควรระบุให้ชัดเจนว่าตอบสนองต่อแผนปฏิบัติงานหรือแผนยุทธศาสตร์ใดบ้าง และผลลัพธ์เป็นอย่างไร 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพุธที ่2 พฤศจิกายน 2559  
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 4. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมและขอบคุณที่มหาวิทยาลัยมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี  ในการ
ด าเนินการก าจัดและสร้างโรงขยะติดเชื้อ ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางก าจัดขยะติดเชื้อของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.2 ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้รองอธิการบดีฝ่าย

โครงสร้างพื้นฐานได้เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบนโยบายต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยได้อย่าง
ครบถ้วน จึงขออนุญาตต่อท่ีประชุมเพ่ือน าระเบียบวาระที่ 5.3 มาเสนอเพ่ือพิจารณาก่อน 

มติ ที่ประชุมอนุญาตตามท่ีเสนอ 
 

5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมชัย วีระยุทธศิลป ์พนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

 
2.2 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.3 ก าหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  

   ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรใหแ้ก้ไข ดังนี้ 
     1. หน้า 13 บรรทัดที่ 32 ข้อความเดิม “4 ปี ข้างหนา” แก้ไขเป็น “4 ปี ข้างหน้า” 
     2. เพิ่มข้อความในมติที่ประชุม ข้อ 2 ระเบียบวาระที่ 5.5 ดังนี้ “... ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้วและจะเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามนั้น …” 
      เม่ือด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด  
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคาร
และการลงทุน และรายงานกระแสเงินสดประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ตามเสนอ  
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      4.2 แนวทางการด าเนินการของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Thailand 4.0 
  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการฯ จากเดิม “คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่ Thailand 4.0” เปลี่ยนเป็น “คณะอนุกรรมการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(KKU Knowledge Transfer)” 

  2. เห็นชอบหลักการแนวทางการจัดตั้ง “KKU Knowledge Transfer Enterprise” 
เป็นนิติบุคคลในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตามที่เสนอ ส าหรับรายละเอียดต่างๆ นั้น 
ขอให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาและขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
4.3 แนวทางการด าเนินการของคณะอนุกรรมการดา้นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบหลักการตามแนวทางการด าเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการฯ ตามที่เสนอ 
 

4.4 รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุน 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว 
 

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
ที่ประชมุตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วนิดา 
แก่นอากาศ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพุธที ่2 พฤศจิกายน 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 มกราคม 2560 

5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559 
    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      - ยกไปพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่ 2.2 - 
 
5.4 การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยรอบ 1 ตุลาคม 2559 เป็นกรณีพิเศษ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีรายละเอียด

ค่อนข้างมาก ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนจากทุกฝ่าย          
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอให้สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดถึง   
ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนก่อนน าเสนอ          สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

      ทั้งนี้ ในการเลื่อนเงินเดือนรอบปัจจุบันขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด าเนินการตามกระบวนการปกติไปพลางก่อน หากผลการพิจารณามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็จะด าเนินการใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

                     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 375 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 18 หลักสูตร ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานค าสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจ าเดือนตุลาคม 2559   
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

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


