
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 5/2558 

 วันเสารท์ี่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.   
ณ ห้อง Library โรงแรมดุสติ ปริ๊นเซส ศรนีครนิทร์ กรุงเทพมหานคร 

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

 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
- ไม่มี - 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องทีเ่ลขานุการแจ้งตอ่ที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

      อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ในเดือนเมษายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลายรางวัล อาทิเช่น  
       1.1 นางสาวขนิษฐา ทวีแสง และนายนภสินธ์ุ เหล่าภักดี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้านนําเสนอดีเด่นภาคบรรยาย เรื่อง “การออกแบบรูปแบบที่เหมาะสมของ           
ใบสะพานลําเลียงท่อนพันธ์ุในเครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อน”  

 1.2 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในส่วนชุดข้อสอบ               
วัดทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) ผ่านจาํนวน 139 คน (100%) และทําคะแนนได้สูงสุดของประเทศในชุดข้อสอบ OSPE 
จํานวน 1 ราย คือ นายพิพัฒน์ นามณีย์ ซึ่งได้คะแนนระดับ 98% และสอบผ่านในชุดข้อสอบวัดความรู้ MCQ จํานวน 133 คน 
จากทั้งหมด 139 คน คิดเป็น 95.8%  

1.3 รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับประกาศ
เกียรติคุณและโล่รางวัลนักเรียนเก่าญี่ปุ่นดีเด่น ประเภทความสําเร็จในอาชีพ และหน้าที่การงาน ประจําปี พ.ศ. 2557 
จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  2. การบรรยายและการถ่ายทอดนโยบายแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ. 2558-2562 ให้แก่คณะ/หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองอาคารและสถานที่ คณะเภสัชศาสตร์ บุคลากรเครือข่ายและ
ผู้บริหารที่ดูแลงานด้านวิเทศสัมพันธ์  

 3. การดําเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่   
                                   3.1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 4 ประเด็นหลัก คือ การส่ือสาร
และสร้างความเข้าใจ การเตรียมการเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเตรียมการช้ีแจงกรรมาธิการ การเตรียมความพร้อม
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  

3.2 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัยด้านการจราจร  
3.3 กิจกรรม U-Happy ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมพบบุคลากรในกลุ่ม    

คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  
4. การดําเนินงานด้าน Excellent Academy   

4.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ สกอ. จัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 
ใต้ อีสาน สานสัมพันธ์มิตรภาพ ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม        
พหุวัฒนธรรม และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งมีความภาคภูมิในความเป็นไทย  
     4.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองคก์ร มหาวิทยาลยัขอนแก่นและอธิการบดี
มหาวทิยาลยันครพนม ลงนาม MOU อนญุาตใหใ้ช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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4.3 คณะเกษตรศาสตร์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 จากนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 3.60 ทั่วประเทศไทย จํานวน 20 คน และนักเรียน
ที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการเรียน 3.00 จํานวน 15 คน เพื่อเข้าศึกษาใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  

4.4 การประชุมเพื่อพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา ASEAN และ E-Registration ร่วมกับ 
FPT University ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีความประสงค์จะส่งนักศึกษามาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบ Non-Degree 
Program เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา  

4.5 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุนจาก สกว. จํานวน 18 คน (คณะเกษตรศาสตร์    
4 คน คณะเทคนิคการแพทย์ 2 คน คณะแพทยศาสตร์ 1 คน คณะวิทยาศาสตร์ 6 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน             
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน คณะศึกษาศาสตร์ 2 คน และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 คน)  

4.6 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสานฝัน 
นักศึกษาไปเป็นนักธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาจํานวน 30 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมดังกล่าว  

4.7 มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก อาทิ การเจรจาความ
ร่วมมือกับ University of Brescia ประเทศอิตาลี การเจรจาความร่วมมือกับ University of Porto ประเทศโปรตุเกส โดยมีการ
ลงนาม MOU และมีการทําวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันขอทุนจาก The European Program Erasmus+ Key Action 
1 International Credit Mobility, ในหัวข้อ “Mobile – Mobility for International Learning Experiences” เพื่อสนับสนุน
การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันด้วย  

5. การดําเนินงานด้าน Culture & Care Community  
   5.1 คณะนิติศาสตร์ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 23 รับผิดชอบดําเนินการจัดเวทีสํารวจความคิดเห็น

การปฏิรูปภาคประชาชนและนักศึกษา ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ซึ่งมีพ้ืนที่ปฏิบัติการ รวม 53 พ้ืนที่ ในจังหวัดขอนแก่น  
5.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นดําเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ งานวัน

อนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี 2558 การเจรจาความร่วมมือกับกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 7 ห้องสมุด มข. ชวนน้องมาอ่านหนังสือ@KKU Library ห้องสมุด มข. จัดกิจกรรม “เพลงยามเย็น” เป็นต้น 

5.3 ทีมงาน CASCAP จัดกิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ําดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ําดี
สัญจร ครั้งที่ 22” โดยทําการตรวจปัสสาวะ และอัลตร้าซาวด์ กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ําดีในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

รายงานผลการจัดอันดับ World Ranking  
QS World University Ranking by Subject 2015 จากการจัดลําดับ 36 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีผลการจัดอันดับที่น่าสนใจ ดังนี้   
ติด Top 100 ของโลก 2 สาขาวิชา  
• Dentistry 
• Veterinary Science  

ติด Top 201-300 ของโลก 5 สาขาวิชา  
• Engineering – Chemical 
• Agriculture & Forestry 
• Pharmacy & Pharmacology 
• Materials Science 
• Education  

ติด Top 301-400 ของโลก 5 สาขาวิชา  
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• Modern Languages 
• Engineering – Electrical & Electronics 
• Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 
• Medicine 
• Environmental Sciences  

ติด Top 401-500 ของโลก 5 สาขาวิชา  
• Computer Sciences & Information Systems 
• Biological Sciences 
• Chemistry 
• Mathematics 
• Physics & Astronomy 

    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
                             ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่ 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครัง้ที่ 4/2558  
                      เม่ือวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558   
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ 21 บรรทัดที่ 26-27  
                            ข้อความเดิม “ขอให้พิจารณาการใช้อํานาจที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลด้วย”  
                            แก้ไขเป็น “ขอให้พิจารณาวิธีการ เพื่อให้บทบาทด้าน Governance และ Administration 
เป็นไปอย่างเหมาะสม” 

 หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง 

  4.1 รายงานสถานภาพสินทรพัย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด  
ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 
                                 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
4.2 สาระสําคญัและสถานะของ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... 

                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 
     4.3 สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม  
 ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ประจําปี พ.ศ. 2557 (เอกสารลับ) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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      4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายดา้นชมุชน
สัมพันธ์และสือ่สารองค์กร (เพิ่มเติม) 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งให้ นายศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (เพิ่มเติม) 
ตามเสนอ 

 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์และคณบดีคณะศกึษาศาสตร ์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ให้ดํารงตําแหน่ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ตามเสนอ 

 

5.2 เสนอแต่งตั้งผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการ 
เลอืกตั้งกรรมการสภาคณาจารย ์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ตามองค์ประกอบ   
ในข้อ 4(2) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1252/2555) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ต่อไป 

 
5.3 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 

   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงาน) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.2559 – 2562 ตามเสนอ และขอให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
  6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 859 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย  
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   จํานวน 99 หลักสูตร ตามเสนอ 
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มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558  
ฉบับรับรองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 6/2558 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558  

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานสรปุเงนิบริจาคศษิย์เก่าและกจิกรรมความร่วมมือระหวา่งศิษย์เก่ากับคณะวชิา 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

    7.2  รายงานคําสั่งและข้อกฎหมายต่าง  ๆที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนเมษายน 2558   
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ  
             8.1 รายงานแผนการดาํเนนิงานของคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

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


