
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 11/2560 

 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
                      ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 
       1.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ        
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการอัยการ ประจ าส านักงานผู้ตรวจการอัยการ 
       1.2 ร่ วมแสดงความยิ นดี กั บ รองศาสตราจารย์ กิ ตติ ชั ย ไตรรั ตนศิ ริ ชั ย อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ ตระกูล Palmes Académiques ชั้น Officier จาก
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
      จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
  2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (แทนต าแหน่งว่าง) 

  เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีผลให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารด้วย 

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่     
9 ตุลาคม 2560 ได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประ เภทผู้แทนผู้บริหาร              
แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังรายละเอียดปรากฎตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2135/2560) เรื่อง ผลการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนต าแหน่งที่ว่าง  
      จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 2.2 ก าหนดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 2.3 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2561 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  
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2.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 2.5 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี

การศึกษา 2559 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 2.6 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

   อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมส าคัญ
ตลอดถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น 
   1. นางสาวศรมน ชัยชาญ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (1st 
Winner of Literature Review) และได้ รั บ  Best Female delegate อีก 1 รางวั ล  ในการประชุม  International 
Scientific Competition of Medical Fiesta 2017 ที ่Indonesia       
   2. นางสาวสุพิชญา ลดาวัลย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการน าเสนอ
ผลงานวิชาการและวิจัย ประเภทโปสเตอร์ "ระดับดีเยี่ยม“ ภายใต้หัวข้อวิจัย เรื่อง "Skin whitening effect via inhibition 
on tyrosinase enzyme of Thai rice bran extracts" ในการประชุม The 1st Cosmetics Congress with International 
Participation ณ ประเทศสาธารณรัฐตุรกี 

1. นางสาวชุติมา กวนชา นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยี เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเพ่ือ
ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่ร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติ ภายใต้หัวข้องานวิจัย  เรื่อง 
“Xylooligosaccharide: new prebiotic from corncob” ซึ่งได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกถึง 2 รางวัล ได้แก่ 1. Silver 
Medal จากงาน11th International Warsaw Invention show (IWIS 2017) และ FIRI Diploma for Best Innovation 
from The First Institute of Inventors and Researchers of Iran (FIRI) จากงาน 11thInternational Warsaw Invention 
show (IWIS) 

4. รศ. กันยรัตน์ โหละสุต และ ผศ. ทินกร ค าแสน อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
โครงการดีเด่น TM Innovation Award 2017 ในงาน Talent Mobility Fair 2017 จากงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสาร  
อิเลคโตรไลท์และหาวิธีการวัดความไม่สมดุลส าหรับการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของวานาเดียมรีดอกซ์โฟล์แบตเตอรี่” 

       Green & Smart Campus 
1. รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยจะ

มีพ้ืนที่ประมาณ 20,000 ตร.ม. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
2. รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ซึ่งจะเป็นสถานที่ท างานของ 3 คณะ และ

ห้องเรียนของส่วนกลางโดยมีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 28,000 ตร.ม. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
3. กองกิจการนักศึกษาและธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จัดพิธีปฐมนิเทศและรายงานตัว

นักศึกษาทุน “โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” รุ่นที่ 9 ประจ าปี พ.ศ. 2560 โดยปีนี้มีนักศึกษาทุน รุ่นที่ 9 
จ านวน 14 คน เข้ารับทุนและมีนักศึกษาทุนที่ก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งสิ้น จ านวน 69 คน 
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4. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเยือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
เพ่ือหารือร่วมกับอธิการบดีและผู้บริหารในการพัฒนาจังหวัด เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวขอนแก่นและคนอีสาน 

5. กิจกรรมประกวด Wow Awards 2017 หรือการบริการที่ เหนือความคาดหมายของ
หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยการประกวดมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกหน่วยงานที่มีการพัฒนาหรือ 
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่ดีและเหมาะสม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งโครงการที่ได้รางวัลอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมจากกองคลัง เรื่องการจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย      
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรผ่านระบบ Online ซึ่งได้รับเงินรางวัล 3000 บาท 

6. มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในโครงการ Khon Kean 
Cashless Society 4.0 เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการและอ านวยความสะดวกสบายแก่
ผู้ใช้บริการในทุกมิติ โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าว
เปิดพิธีลงนามฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Ecosystem for iGen” พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงโครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 

Excellence Academy 
1. มหาวิทยาลัยร่วมกับ Schneider (Thailand) Limited (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุน

อุปกรณ์ต้นแบบในการพัฒนาระบบออโตเมชั่น ตลอดจนการเปิดโอกาสสนับสนุนด้านการเป็นสถานที่ฝึกงาน
และสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งความร่วมมือในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและบริษัทฯ ต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยร่วมกับ University of Georgia (UGA) และ Mekong Institute จัด Symposium 
on “Global Food Safety: Production, Health and Market” 

 Culture & Care Community 
1. มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือกับวัดสว่าง สุทธาราม (วัดหนองกุง) เพ่ือเป็นสถานที่หลักในการ

จัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ  
2. คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้น าท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชุมชนวัดป่าอดุลยาราม 

เข้าร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าอดุลยาราม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,000 คน โดยยอดเงินท าบุญ   
ในการถวายผ้ากฐินประจ าปี พ.ศ. 2560 รวมจ านวนเงิน 2,194,120 บาท 

 Creative Economy & Society 
1. ส านักหอสมุดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ส่งเสด็จสู่ สรวงสวรรค์” เพ่ือแสดงความ

อาลัยและร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ โดยได้น าเสนอออกมาในรูปแบบงานศิลปะที่เรียกว่า “ประติมากรรมกระดาษ” 
ตามแนวคิดค าพ่อสอน 

  กิจกรรมพิเศษต่างๆ 
1. มหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัด

ขอนแก่น เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นที่    
วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

2. การจัดงาน Sithan KKU Festival ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 
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  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสะท้อนความ

เป็นสถาบันหลักของจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในส่วนของโรงงานตัวอย่างยาในด้านสมุนไพรซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินอยู่แล้วนั้น ขอให้เพ่ิมการศึกษาและผลิตยาจากโปแตส (Potass) เพ่ิมเติมด้วย 

2. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทางจังหวัดด้วยดีมาโดยตลอด อาทิเช่น การจัดรถเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าแสงอรุณ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ข้อมูล
พร้อมทั้งขอความร่วมมือและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.1 จังหวัดมีเป้าหมายในการเป็น Global City ซึ่งนอกจากจะสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
ธนาคารในประเทศแล้ว ยังต้องการสร้างแรงกระตุ้นและสร้างความน่าสนใจในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด    
ไปยังกลุ่มธนาคารในต่างประเทศด้วย และยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์หรือภาคเอกชนจากต่างประเทศมาจดทะเบียนธุรกิจและตั้งส านักงานใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นให้มากขึ้น 
เพ่ือก้าวข้ามจากการเป็น Smart City ไปเป็น Global City ต่อไป 

2.2 จังหวัดได้รับการวางสถานะเพ่ือเป็น Digital Valley ดังนั้น กิจกรรมการพัฒนาด้าน Digital 
ต่างๆ จึงขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยด้วย 

2.3 การขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นจากเมืองเกษตรกรรมนั้น จ าเป็นต้องขับเคลื่อนให้มีการ
จัดตั้งโรงงานในด้าน Bio ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Value Added) ให้แก่สินค้าในกลุ่มเกษตรอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้าว
ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องขับเคลื่อนกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวและการจัดประชุมขนาดใหญ่ จึงขอความ
ร่วมมือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนให้มีการจัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติให้มากข้ึน 

2.4 จังหวัดได้ก าหนดนโยบายโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเริ่มจากการ
ยกเลิกการใช้ไฟกระพริบในเวลากลางคืน เปลี่ยนเป็นการเปิดไฟจราจรเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้สินค้าพ้ืนเมือง
หรือสินค้า OTOP โดยเฉพาะในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ อาทิ ของที่ระลึกในการจัดประชุม การจัดอาหาร
ว่าง เป็นต้น และในเดือนธันวาคม 2560 จังหวัดได้ก าหนดแผนกิจกรรมการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและ
บ้านเรือนประชาชนทั่วไปเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือน
ธันวาคมนี้ 

ทั้งนี้ ประธานได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. การใช้ค าว่า Cashless ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทที่ต้องการหรือไม่ หรือควรจะได้ค าว่า 

Non-Cash จึงจะเหมาะสมมากกว่า 
2. กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของจังหวัดต่างมุ่งพัฒนาภูมิภาคไปสู่การเป็น 

Bio Economy Center 
3. โครงการแก่งละว้า เป็นโครงการที่ส าคัญซึ่งขอให้จังหวัดมาร่วมด าเนินการพัฒนาต่อไปด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  
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ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
   ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560   

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ    
รายงานลับดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ตามเสนอ 
 
       4.2 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการ
ใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ได้ออก
จากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว หลังจากนั้น ที่ประชุมจึงเริ่มการ
พิจาณาระเบียบวาระท่ี 5.1 ดังนี้ 
   5.1 รายงานผลการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบผลการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอ โดยการก ากับติดตามฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นัน้ 
ขอให้ปรับปรุงและเพิ่มข้อมูล ดังนี้ 

1. ให้คงสัดส่วนค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 และท่ี 2 เป็นร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ดังเดิม     
โดยในส่วนขององค์ประกอบที่ 1 ร้อยละ 80 นั้น ขอให้ปรับสัดส่วนเป็นร้อยละ 40 ร้อยละ 30 และร้อยละ 10  

2. ผลงานโครงการส าคัญ (Flagship) นั้น ขอให้ก าหนดโครงการทั้งในส่วนที่อธิการบดีเสนอและ
ในส่วนที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

3. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ซึ่งก าหนดให้อธิการบดีจัดท าแผนการด าเนินงาน
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ จ านวน 3 เรื่อง และขอให้เพิ่มเรื่องการด าเนินงานปรับปรุงศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ให้แล้วเสร็จก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561 
  ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วน    
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และแจ้งผลการพิจารณาให้แก่อธิการบดีรับทราบ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบในคราวต่อไป 
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ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 มกราคม 2561 

   5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ เห็นชอบและอนุ มัติการแต่งตั้ งสภา วิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายชื่อที่เสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร         
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
      5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง ด ารง
ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 ตามที่เสนอ  
 
       5.4 รายงานผลการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ได้รับการต่อเวลา
ราชการ 65 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
                        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบผลการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
คณะกรรมการก ากับติดตามฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

 
 5.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 
     ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยชะลอการส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อวินิจฉัยและให้ข้อคิดเห็นทางกฎหมาย และให้รอผลค าพิพากษาจากศาล
ปกครองขอนแก่น พร้อมทั้งมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
                      5.6 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและ 
  Universiti Utara Malaysia 
    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร   
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนจักน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาในโอกาสต่อไป 
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      5.7 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้องและ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
 5.7.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
แต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 
          ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชมุ) 
       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น       
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ                  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... ตามเสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป 
 
  5.7.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. .... 
            ที่ประชุมใหข้้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น        
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. .... ตามเสนอ และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วน   
ที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป 

  5.7.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติ    
การแทน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
            ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชมุ) 
       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการในการแก้ไขข้อ 12 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ตามที่ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอ โดยให้ปรับแก้ไขข้อ 12 ใหม่ ดังนี้ 
       1. เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็น (6) ของข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  
การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
               “(6) ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่อธิการบดีเห็นสมควรในการปฏิบัติการเฉพาะเรื่อง 
โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ” 

     2. วรรคท้ายของข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทน
และการปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ 

       “การมอบอ านาจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ห้ามมิให้มอบอ านาจต่อ” 
          แล้วจึงมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อออก
ประกาศแก้ไขข้อบังคับต่อไป 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 มกราคม 2561 

     5.8 ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 5.8.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์” 
   5.8.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
 5.8.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร ์
  5.8.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์”  
   2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
 3. ค่าธรรมเนียมการศกึษาส าหรับหลักสูตรโครงการพเิศษ ระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ 
  4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
   และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
     5.9 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล  
  - รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน - 
      มติ ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินด าเนินการชี้แจงและตอบ
ประเด็นปัญหาต่างๆ ตามนัยแห่งเอกสารฉบับดังกล่าว   
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 560 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
      (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 มกราคม 2561 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการด าเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ จ านวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ 
2. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 15 หลักสูตร ตามเสนอ 
3. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 20 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย           
สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนตุลาคม 2560   

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

        7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
7.3 รายงานผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2560 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ  
8.1 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
   มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว

เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

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


