
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 2/2559 

 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

 1.1 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอ านาจ              
พรหมสูตร เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนประธานคณะกรรมการฯ ท่านเดิมซึ่งหมด
วาระไปแล้วนั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้แล้ว  

มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
ก่อนการพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุม

เพ่ือหารือประเด็นการเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยของประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมื่อที่ประชุมอนุญาต ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น จึงได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1.2 กรณีประธานสภาคณาจารย์ ซึ่งได้พ้นจากการด ารงต าแหน่งไปตามนัยมาตรา 83 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 นั้น แต่เพ่ือให้การด าเนินงานของสภาคณาจารย์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่สภาคณาจารย์ได้อย่างราบรื่นจึงเห็นควรให้เชิญประธาน        
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 

     และรองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร จึงได้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 เห็นควรให้ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ แทนที่ประธานสภาคณาจารย์ได้  

ในการนี้ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ ได้ชี้แจงให้ที่ประขุม
รับทราบ ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยได้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเพ่ือให้การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในช่วงบทเฉพาะกาล ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเชิญประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุมไปพลางก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่แล้วเสร็จ 

 
2. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยและได้ผู้ด ารง

ต าแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามมาตรา 83 จะมีผลให้ประธานสภาคณาจารย์พ้นจากการด ารง
ต าแหน่งและไม่มีต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามไปด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา 14 (2) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ซึ่งก าหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี 
ประธานสภาคณาจารย์ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบกับมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฯ แต่ด้วยเหตุตามมาตรา 83 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 จึงท าให้ไม่มีต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบตาม
มาตรา 14(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 อีกต่อไป  
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 ดังนั้น การจะให้ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
คณาจารย์ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงไม่อาจกระท าได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ที่ให้เทียบต าแหน่งแทนกันได้  
 มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้เชิญประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
     อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ในเดือนมกราคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลายรางวัล อาทิเช่น  

1.1 ศ. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะ คว้ารางวัลผลงานวิจัย ประจ าปี 
2558 ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรศ.อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี และคณะ คว้ารางวัลผลงานวิจัย 
ประจ าปี 2558 ระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในงานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและการจัดงาน       
“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2559 

1.2 สถาบันขงจื่อ ได้รับการยกย่องให้เป็น "Model Confucius Institute" (สถาบันขงจื่อต้นแบบ) 
ในงานประชุม "The 10th Global Confucius Institute Conference" ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1.3 ห้องประชุมสิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบตราสัญลักษณ์การรับรอง
มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) จากส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ในการประชุมว่าด้วยมาตรฐานห้องประชุมอาเซียน 1st Special Meeting on 
ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) Category: Meeting Room ประเภทหน่วยงานภาครัฐ  

1.4 Webometrics เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยดูจากสมรรถนะด้านวิจัยและวิชาการ   
ที่น าเสนอบน web ทั้งของมหาวิทยาลัยและ web วิชาการอ่ืน  ๆโดยเฉพาะ Google scholar ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ
การจัดอันดับที ่3 ของประเทศ และอันดับที ่528 ของโลก 

 2. การด าเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่   
 2.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จาก    

มูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ หรือกากมันส าปะหลังเพ่ือใช้ในการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย หรือ KKU Smart Transit 
(KST) เป็นแห่งแรกในไทย  

 
3. การด าเนินงานด้าน Excellent Academy ได้แก ่ 
   3.1 มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและปฐมนิเทศคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ 

Council on International Educational Exchange (CIEE) ซ่ึงปีนี้ มีนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมโครงการจ านวน 
18 ราย โดยมีก าหนดเข้าศึกษาแลกเปลี่ยน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
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  3.2 คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5 เรื่อง Advanced 
Pharmacotherapeutics II โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคและความ
ผิดปกติของระบบต่างๆ ที่ส าคัญ โดยเน้นหนักเรื่องยาที่ใช้กับระบบ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 3.3 ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะ
แพทยศาสตร์  จัดงาน Pre-Conference Workshop on “Social Media and Health” ก่อนการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ASEAN Neglected Tropical Diseases Conference (NTDASIA 2016) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์เรื่อง Social Media ในงานด้านสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

 3.4 วารสารสารสนเทศศาสตร์  (Journal of Information Science) เป็นวารสารสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดพิมพ์โดย สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ACI - ASEAN citation index ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิง
บทความในวารสารที่มีคุณภาพระดับอาเซียน เป็นฉบับแรกของประเทศไทย  

 3.5 การเจรจาความร่วมมือต่างๆ อาทิ Prof. Boyen Huang Head of the School of Dentistry 
and Health Sciences, Charles Sturt University, NSW, ประเทศออสเตรเลีย มาเจรจาความร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์,   
การลงนามความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและเพ่ือให้มีศักยภาพ
ในการท างานด้านการกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ, การลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ โปรแกรม Thai Care Cloud ซึ่งเป็นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดย 
ศูนย์วิจัย DAMASAC คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น 

4. การด าเนินงานด้าน Culture & Care Community ได้แก ่ 
4.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีท าบุญตักบาตรพระ 559 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 52 ปี ณ บริเวณสะพานขาว  
4.2 งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2559 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้ค าขวัญ “ภูมิ

ปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชด าริ”  
4.3 การจัดงาน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13” ซึ่งมีชาวต่างชาติจากทั่วโลก รวมทั้ง

เอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานทูตที่ประจ าอยู่ประเทศไทย และศิษย์เก่า มข. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  
4.4 กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อาทิ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คณะทันตแพทยศาสตร์ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมฟรี, คณาจารย์ เภสัชกรประจ าร้านยา และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น และโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข,  นักศึกษากายภาพบ าบัด 
และอาจารย์ ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบ าบัดสู่ชุมชนแก่ประชาชน, KOICA ประเทศเกาหลี ร่วมกับโครงการ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก เป็นต้น 

5. การด าเนินงานด้าน Creative Economy & Society ได้แก ่ 
   5.1 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น 
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC)  
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  5.2 คณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ เดินทางมา
เยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
                                ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ประธานได้แสดงความชื่นชมต่อกิจกรรมต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่า 
มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือเป็นชุมชนตัวอย่างและส่งเสริมให้ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถ
น ารูปแบบดังกล่าวไปพัฒนาและปรับใช้กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพ้ืนที่ของรัฐบาลทั้ง
ในระดับเมืองและระดับภาคด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
2.2 เปลี่ยนแปลงสถานทีศ่ึกษาดูงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร 

             กรรมการและเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและก าหนด
การศึกษาดูงาน ณ XIAN International Studies University ในระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2559 ให้สภา
มหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น เนื่องด้วยได้รับแจ้งจาก XIAN International Studies University ว่าไม่อาจให้การรับรอง
เพ่ือเข้าศึกษาดูงานในช่วงวันดังกล่าวได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษาดูงานจากเดิมเป็น 
Xidian University พร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ดังรายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที ่1/2559 เมื่อ

วันพุธที่ 6 มกราคม 2559   
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
    1. หน้า 13 บรรทัดที่ 15 จากเดิม “บลจ.กสิกร” แก้ไขเป็น “บลจ.กสิกรไทย” 
    2. หน้า 37 บรรทัดที่ 36 เพิ่มข้อความข้างท้ายประโยคว่า “... และบัณฑิตวิทยาลัย”  
   และหลังจากการแก้ไขดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด  

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.2 โครงการศูนย์บริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                             ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ด าเนินการตามรายงานเงื่อนไขและข้อเสนอโครงการ
ศูนย์บริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Creative Economy Service Park) ตามที่เสนอ 
โดยขอให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
         - ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ ประธานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย ขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ 5.1 
เพ่ือรอความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ -  

 
 5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
                            ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อ
เวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ 

 
5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร    

ในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบัตรในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ 

 
5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เป็น

ประธานคณะกรรมการ และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามองค์ประกอบที่เสนอ 
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5.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะสงัคมศาสตร์บูรณาการ และคณะศิลปศาสตร์ 
                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และคณะศิลปศาสตร์ ตามเสนอ 

 
5.6 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการใช้เกณฑ์ Basic Medical Education WFME 
Global Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 

 
5.7 การแก้ไขคุณสมบัติการเข้าศึกษาโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-

แพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ. – ปร.ด – พ.บ.)  
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แก้ไขคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในโครงการวิทยาศาสตร

บัณฑิต-ปรัชญาดุฎีบัณฑิต-แพทยศาสตรบัณฑิต (วท.บ.-ปร.ด.-พ.บ.) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามที่เสนอ 

 
   5.8  ขออนุมัติหลักการให้สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจเพื่อการแก้ต่างคดีปกครอง  

    มติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการมอบอ านาจในกรณีสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกฟ้องคดี
ปกครองให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับมอบอ านาจแทนและสามารถมอบอ านาจช่วงได้ ตามที่เสนอ 
 

5.9 พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์การขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
5.10 การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและ

นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
มติ ที่ประชุมพิจารณา จีงอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของ

อธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. นายเตช บุนนาค         เป็นประธานกรรมการ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายยินชัย อานันทนสกุล       เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอ านาจ พรหมสูตร       เป็นกรรมการ 
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ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง   เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  เป็นเลขานุการ 
6. ผู้อ านวยการกองแผนงาน       เป็นเลขานุการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

                     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 16 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย  
 

 6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
      (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ  
2.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

7.1 รายงานประจ าปีงบประมาณ 2558 ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                               ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
7.2 รายงานประจ าปีงบประมาณ 2558 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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7.3 รายงานค าสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนมกราคม 2559   

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  7.4 การเวียนหนังสือเพื่อขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
7.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
7.6 รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปี และรายงานผลการตรวจสอบบัญชี วิทยาลัย

การปกครองท้องถิ่น 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ  
      8.1 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 569/2559 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตามที่เสนอ 

 
       8.2 การก าหนดค่าตอบแทนส าหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ                                                                            
 

 8.3 การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการสรรหา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
ในการนี้ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรได้แจ้งให้ทราบว่า 

มหาวิทยาลัยจะเริ่มด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะให้แล้วเสร็จเพ่ือ
ทันตามก าหนดเวลาในเดือนกรกฎาคม 2559  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

8.4 บทบาทและกิจกรรมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น 
    ประธานได้สอบถามถึงบทบาทและกิจกรรมร่วมต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ

จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรคิดรูปแบบกลไกในการด าเนินงานเพ่ือให้ภาค
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ราชการ ภาคธุรกิจ และมหาวิทยาลัย มีบทบาทและการท างานร่วมกัน เพ่ือจักได้ตอบสนองต่อแผนพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป 

  ในการนี้ นายก าธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ทราบว่ากิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนทั่วประเทศ 
เช่น การแข่งขันมาราธอนนานาชาติ เป็นต้น  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


