
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 3/2557 

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

------------------------------------------- 
 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ เมืองมุมไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร และการเข้า
ศึกษาดูงาน ณ University of Mumbai ณ เมืองมุมไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย นั้น เป็นประสบการณ์ที่ดีและสะท้อน
ประเด็นสําคัญที่มหาวิทยาลัยควรตระหนัก ดังนี้ 

1.1.1 ความมีศรัทธาของมนุษย์สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์และสิ่งเหลือเชื่อได้อย่างยิ่ง 
1.1.2 ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างสร้างความเหลื่อมล้ําและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ทําให้

ไม่สามารถดึงเอา Human Resource มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่   
1.1.3 การเร่งพัฒนาด้าน Modernization เพียงด้านเดียว โดยมิได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ไปพร้อมกันทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

    1.2 แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
          ประธานได้ขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์การป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจําปี 2556 จาก
สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการสัมมนาวิชาการประจําปี 2557 (ครั้งที่ 1) เรื่อง “สุขภาพ
ไทย สุขภาพอาเซียน” ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 ณ สถาบันบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 1.3 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รบัรางวลัเชิดชเูกียรต ิ
     อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล              
เชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

  1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24 (UKM) ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
โดยมีสมาชิกเครือข่าย 6 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม 
รวม 17 มหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล ดังนี้ 

1.1  รางวัลชนะเลิศ ด้านวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ ผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

1.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์        
นาชัยสินธ์ุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1.3  รางวัลชมเชย ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ อาจารย์นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ ศูนย์วิจัย
คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

1.4  รางวัลชมเชยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ นางจรูญลักษณ์ 
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นารี สํานักวิทยบริการฯ 
2. นักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์สมใจ ขจรชีพพันธ์ุงาม 

และนายวิษณุ แทนบุญช่วย บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ได้คิดค้นกรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีพอลิเอทิลีน 
และแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะได้แผ่นฟิล์มที่มีความแข็งแรงเหมาะกับการใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์      
พร้อมทั้งประหยัดเวลาและต้นทุนในการผลิต อนึ่ง ผลงานวิจัยช้ินนี้ได้รับอนุสิทธิบัตร 8412 และได้รับทุนอุดหนุนทั่วไป   
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2556 
โดยคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อประกาศเกียรติคุณและรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) จากกระทรวงศึกษาธิการ 
และจะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) จากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 นั้น 
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการคัดเลือกฯ ดังนี้ 

3.1  รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในกลุ่มที่ 1 (ระดับตําแหน่งรองศาสตราจารย์)  

3.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ อาจารย์ประจําหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในกลุ่มที่ 2 (ระดับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

3.3  นางบุญถม มาซา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในกลุ่มที่ 3 (ตําแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน) 

    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 

 2.1 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
       อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อธิการบดีได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
ประกอบด้วย งานประจําทั่วไป การเป็นประธานการประชุม การประชุม/ร่วมประชุม/การปรึกษาหารือ การเป็นประธาน
ในพิธีเปิด และร่วมพิธีเปิด ร่วมงานต่างๆ โดยมีภารกิจสําคัญและเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุม คือ 
   2.1.1 ประชุมหารือการรายงานผลความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัขอนแกน่กับบริษทั 
Microsoft ประเทศไทย จํากัด เพื่อส่งเสรมิการศึกษาและผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2.1.2 กิจกรรมต่างๆ ในการสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
41 “มอดินแดงเกมส์” 
  2.1.3 ร่วมนําเสนอผลการดําเนินโครงการและกรอบงบประมาณ ประจําปี 2558 โครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
  2.1.4 ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557  
   2.1.5 ประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในพื้นที่ 
  2.1.6 บันทึกเทปรายการเสียงจากอธิการบดี หัวข้อ ขอขอบคุณบุคลากร ศิษย์เก่า และ
ผู้เกี่ยวข้อง การจัดงานวันโฮม “ความรัก ความสุข ความทรงจํา” 
  2.1.7 ประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัย 
  2.1.8 ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อต้ัง 50 ปี ของสํานักงานอธิการบดี     
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คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  2.1.9 ประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่ 1  
  2.1.10 การร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ University of Mumbai ณ เมืองมุมไบ ประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย 
  2.1.11 รับรอง Prof.Dr. Barlon Wechsler, Dean of Harry S Truman School of Public Affairs 
and Institute of Public Policy, Missouri University ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมคณะ 
  2.1.12 รายงานภารกิจของรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ  

      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
   มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที่ 2/2557 
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้ 

หน้า 20 บรรทัดที่ 25 เดิม “เคลื่อนเคลื่อน” ให้แก้ไขเป็น “คลาดเคลื่อน”  
     หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 
         4.1 รายงานสถานภาพสนิทรัพยเ์งนิฝากธนาคารและการลงทนุ ประจําเดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2557 และรายงานกระแสเงนิสด ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 

 ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ(ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ประจําเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และรายงานกระแสเงินสด ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ตามเสนอ และรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 

4.2 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 1 
- รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินขอถอนวาระการประชุม – 
 

  4.3  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 
ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ(ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

          มติ ที่ประชุมรับทราบโครงการเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระ 2 ปี ของสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 และรายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ของคณะกรรมการอุทธรณ์ 
ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ตามเสนอ และขอให้อธิการบดีรับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
4.4  รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน ณ University of Mumbai ประเทศสาธารณรัฐอนิเดีย 

          มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน ณ University of Mumbai ประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
                        5.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจใน 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2557 วันพุธที่ 2 เมษายน 2557  

 การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ(ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

       มติ ที่ประชุมเห็นชอบการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจ
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย ตามเสนอ 
 

5.2  รายงานผลการพิจารณาต่อเวลาราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา  
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบผลการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ 

           
5.3 แผนปฏิบติัการดา้นชมุชนสมัพนัธ์และสื่อสารองค์กร ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 

          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ 
 

5.4  แผนกลยุทธ์กระตุน้การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยตีพิมพน์านาชาติที่มีคณุภาพอย่างยัง่ยืน 
 ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ(ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแผนกลยุทธ์กระตุ้นการเพิ่มผลผลิตงานวิจัยตีพิมพ์
นานาชาติที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ตามเสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
รับข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

 5.5  การสรรหาคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบและแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แทนรองศาสตราจารย์
กุลธิดา ท้วมสุข 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

 6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเปิดหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ  

 
      6.2 เสนอขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 697 คน ตามเสนอ  

 
6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  

          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 7.1  รายงานความคืบหนา้เก่ียวกับการบรหิารงบประมาณเงนิแผน่ดนิและเงนิรายได ้
         ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 4/2557 วันพุธที่ 2 เมษายน 2557  

มติ ที่ประชุมรับทราบการรายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการบริหารงบประมาณเงินแผ่นดิน
และเงินรายได้ ตามเสนอ  

7.2  รายงานคาํสั่งและข้อกฎหมายตา่งๆ  ที่ออกโดยสภามหาวทิยาลยั ประจําเดือนกุมภาพนัธ ์2557   
    มต ิที่ประชมุรับทราบ 
 

7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
       มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ  
 8.1  หนังสือ 50 ปี วิศวฯ มอดินแดง  

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
               
  


