
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 

ครั้งที่ 9/2559 2 
 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559  3 

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

------------------------------------------- 5 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 6 

 1.1 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้กรรมการและเลขานุการแจ้งสาเหตุการเชิญประชุมใน7 

ครั้งนี้และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       8 

ชุดใหม ่ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ 9 

      กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเสนอเพ่ือทรง10 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอนและ11 

กระบวนการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ส านักราชเลขาธิการจักด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณา12 

โปรดเกล้าฯ ต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นต้องเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั้น เมื่อ13 

ยังไม่มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่           จึง14 

จ าเป็นต้องเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อน 15 

      ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป16 

จะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามก าหนดการปกติ แต่ถ้ามีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา17 

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่แล้ว ก็จ าเป็นต้องขอยกเลิกการประชุมในคราวนั้นๆ 18 

ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว ดังนั้น จึงต้องขออภัยทุกท่านล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 19 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 22 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 23 

     อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 

ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 25 

   1. ในเดือนสิงหาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ26 

หลายรางวัล อาทิเช่น  27 

1.1 รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ได้รับการเชิดชูเกียรติในการท า28 

หน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองบทความวิจัยและได้รับการคัดเลือกจัดอยู่ในกลุ่ม “One of Best Reviewers 29 

2015″ ของวารสารระดับนานาชาติ Pharmacoepidemiology and Drug Safety ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus impact 30 

factor 2.908 31 

1.2 นายวัชระ พระวิเศษ และนายวรุตษ์ เสนานนท์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 

ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย จากการประกวดเรียงความระดับประเทศ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 33 

1.3 นายสุทธิดล ปิยะเดชสุนทร นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลผู้น าเสนอความก้าวหน้า34 

ผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ และ นางสาววิไลวรรณ ขันธุแสง ได้รับรางวัลผู้น าเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยดีเด่นแบบปากเปล่า 35 

ในงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.)” ครั้งที่ 2 (RRi Congress II) 36 

 2. การด าเนินงานด้าน Green & Smart Campus อาทิเช่น   37 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันเสารท์ี่ 17 กันยายน 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการเวยีนพิจารณารับรองฯ  

ตามนัยหนังสือที ่ศธ 0514.33.2/ว 17866 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 2131 ลงวันที ่4 ตุลาคม 2559 

 2.1 การเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนสู่อาเซียน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง 1 

คือ การอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการสัมมนาดูงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มข.    2 

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จุฬาฯ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน และศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. มีบุคลากรสายสนับสนุนจาก3 

คณะหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน 4 

 2.2 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ครั้งที่ 4 (Sustainable 5 

University Network of Thailand : SUN Thailand) ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างอธิการบดีของทั้ง 17 สถาบัน 6 

(การประชุมจะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน) 7 

3. การด าเนินงานด้าน Excellent Academy อาทิเช่น  8 

   3.1 มหาวิทยาลัยร่วมจัดงานเฉลิมฉลองเกียรติคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ณ มหาวิทยาลัย  9 

ฮาร์วาร์ดและหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Harvard Medical School, Harvard School of Public Health 10 

และ Harvard School of Dental Medicine ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25-30 สิงหาคม 2559 พร้อมเจรจาความ11 

ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ด้าน Medical Education และ  e-learning  12 

3.2 การเจรจาความร่วมมือกับทีม SANA-MIT และประชุมเตรียมการจัดงาน KKU mHealth ซึ่ง13 

จะจัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม 2560 โดยจะมีกิจกรรมประกอบด้วย Bootcamp & Hackathon ที่ มข. ร่วมกับทีม MIT 14 

โดยจะใช้ Mobile Application เพ่ือช่วยสนับสนุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพ  15 

3.3 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลอง16 

การก่อตั้ง Mekong Institute (MI) และในการนี้ได้ให้การต้อนรับ Rt. Hon. James B. Bolger นายกรัฐมนตรีคนที่ 35 17 

ของประเทศนิวซีแลนด์ และ H.E. Ben King เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจ าประเทศไทย พร้อมคณะ  18 

3.4 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหารือยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 กับบทบาทของที่ประชุม19 

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐ 27 แห่ง  20 

3.5 มหาวิทยาลัยร่วมลงนามสัญญาให้บริการแสงซินโครตรอนกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 21 

(องค์การมหาชน) ซ่ึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่มหาวิทาลัยจะได้รับประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์การพัฒนาและการวิจัยต่อไป 22 

3.6 การเจรจาความรว่มมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ การเจรจาหารือร่วมกับอาคันตุกะจาก 23 

University of Puthisastra ราชอาณาจักรกัมพูชา, การเจรจาหารือร่วมกับอาคันตุกะจาก Auckland University of 24 

Technology ประเทศนิวซีแลนด์, การรับรองอาคันตุกะจาก University of Battambong และ Kampong Chheuteal 25 

Institute of Technology ราชอาณาจักรกัมพูชา, Prof. Dr. Hideki Murakami และ Dr. Ishikawa Takeshi จาก 26 

Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเข้าร่วมท าการผ่าตัดรว่มกับทีม27 

ศัลยแพทย์มะเร็งและเนื้องอกกระดูกของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร ์โดยวธิี Total En Bloc 28 

Spondylectomy (TES) และได้ท าการผ่าตัดผู้ป่วยประสบความส าเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 29 

3.7 การหารือภายในของโครงการต่างๆ อาทิ การหารือเกี่ยวกับทิศทางการวิจัย และการจัดการ30 

เรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0, การหารือการจัดกิจกรรม 31 

“คอนเสิร์ต ทีวี  3 สัญจร” เพ่ือระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ยากจน และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์32 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การหารือโครงการ “Bio-Economy Project” เพ่ือสนับสนุนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของ33 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันเสารท์ี่ 17 กันยายน 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการเวยีนพิจารณารับรองฯ  
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ประเทศ (Industrial 4.0) ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอโครงการ Food Innopolis เน้นด้าน พืชศาสตร์ (อ้อย และมัน1 

ส าปะหลัง) ด้านสัตวศาสตร์ (ไก่ โคเนื้อ และโคนม)  2 

4. การด าเนินงานด้าน Culture & Care Community อาทิเช่น  3 

 4.1 ส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.) และมหาวิทยาลัย4 

อุบลราชธานี ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งน าโดย ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษา5 

โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคอีสาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ผ่านการน าเอางานวิจัยและ6 

บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือตอบสนองพ้ืนที่  7 

 4.2 ส านักหอสมุดได้จัดพ้ืนที่ให้เป็นที่ตั้งของชมรมผู้สูงอายุ มข. เพ่ือเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ8 

เป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในโอกาสอ่ืน  ๆ 9 

4.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีเปิดตัว“นิทรรศการไดโนเสาร์ 9 สายพันธุ์10 

ใหม่ สายเลือดไทย”ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  11 

5. การด าเนินงานด้าน Creative Economy อาทิเช่น  12 

   5.1 การเปิดศูนย์บันดาลไทยที่คุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน สร้างมูลค่าต่อยอดสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 13 

ส่งเสริมและให้ค าแนะน าส าหรับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการบริหารจัดการเสน่ห์ทาง14 

วัฒนธรรม หรือทุนทางวัฒนธรรม พร้อมเป็นแหล่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการน ามิติและทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง15 

มูลค่าเพ่ิม 16 

6. จ านวนคณาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน 17 

    ต าแหน่งอาจารย์    เดิม 874 คน (ร้อยละ 43.20)   ปัจจุบัน 767 คน (ร้อยละ 38.82) 18 

    ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดิม 639 คน (ร้อยละ 31.59)  ปัจจุบัน 719 คน (ร้อยละ 36.39) 19 

    ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   เดิม 467 คน (ร้อยละ 23.08)   ปัจจุบัน 425 คน (ร้อยละ 21.51) 20 

    ต าแหน่งศาสตราจารย์   เดิม 43 คน (ร้อยละ 2.13)      ปัจจุบัน 65 คน (ร้อยละ 3.29) 21 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 22 

 ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า 23 

มหาวิทยาลัยเตรียมการจัดงาน KKU mHealth ในวันที่ 12 มกราคม 2560 โดยจะมีกิจกรรม Bootcamp & 24 

Hackathon ที่จะร่วมกับทีม MIT ในการพัฒนา Mobile Application ทั้งนี้ เมื่อใกล้ก าหนดจัดงานดังกล่าวจะ25 

รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมให้สภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง 26 

                           ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 27 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 28 

 29 

ระเบียบวาระท่ี 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559  30 

                        เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่พิจารณารับรองจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 31 

           มติ ที่ประชุมรับทราบ 32 
 33 
 34 



4 

 มติรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันเสารท์ี่ 17 กันยายน 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการเวยีนพิจารณารับรองฯ  

ตามนัยหนังสือที ่ศธ 0514.33.2/ว 17866 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 2131 ลงวันที ่4 ตุลาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 1 

 4.1 การด าเนินการตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 2 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

 4 

4.2 รายงานผลการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี 5 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตาม6 

เสนอ 7 

 8 

 4.3 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3 9 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้การรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น10 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) ตามเสนอ 11 
 12 

 4.4 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด  13 

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 14 

                           ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 15 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 16 

     1. รับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงาน17 

กระแสเงินสดประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามเสนอ  18 

     2. อนุมัติการแต่งตั้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ19 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณต่อไปขอให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินทาบทามบริษัทที่ปรึกษา   20 

ที่จะวางระบบการเงินการบัญชีให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยด้วย 21 

 22 

4.5 ขอความเห็ นชอบในการปรั บปรุ ง โครงการศูนย์บริ การเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์  23 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Creative Economy Service Center) 24 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 25 

   1. เห็นชอบให้ยกเลิกการคัดเลือกผู้ด าเนินการโครงการศูนย์บริการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 26 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2559      ได้27 

เห็นชอบหลักการไว้ 28 

   2. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ โดยอาจประสมประสานการ29 

ด าเนินการเองและการให้เอกชนด าเนินการบางส่วน ทั้งนี้ให้มีการก าหนดกรอบและแนวคิดการพัฒนาภายใต้กรอบ30 

ของการเป็น ศูนย์บริการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Creative Economy Service Center) 31 

อันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Creative Economy Park) ตามเสนอ 32 

 33 

 34 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันเสารท์ี่ 17 กันยายน 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการเวยีนพิจารณารับรองฯ  

ตามนัยหนังสือที ่ศธ 0514.33.2/ว 17866 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 2131 ลงวันที ่4 ตุลาคม 2559 

 1 

      4.6 ขอความเห็นชอบการยกเลิกโครงการปรับปรุงและให้สิทธิบริหารจัดการอาคารขวัญมอ 2 

                           ทีป่ระชุมตั้งข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 3 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 4 

     1 เห็นชอบการยกเลิกโครงการปรับปรุงและให้สิทธิบริหารจัดการอาคารขวัญมอ ซึ่ง5 

สภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2559 ได้พิจารณาเห็นชอบหลักการไว้ 6 

     2. เห็นชอบให้อธิการบดีรับผิดชอบการด าเนินการอาคารขวัญมอเช่นเดิม โดยอาจ7 

พิจารณาเพิ่มความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และการให้บริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในการ8 

ด าเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากจะมีการร่วมมือหรือมอบหมายคณะหรือหน่วยงานใดของ9 

มหาวิทยาลัยในการด าเนินการ ก็ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 10 
 11 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 12 

5.1 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้อง13 

และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 14 

5.1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ว่าด้วย การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ15 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2559 16 

      ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 17 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การก าหนด18 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2559  ตาม19 

เสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการ20 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 21 
 22 

5.1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 23 

      ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 24 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย พนักงานราชการ 25 

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ         26 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  27 
 28 

 5.2 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 29 

      ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 30 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้ 31 

    1. อนุ มัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 32 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ 33 

    2. อนุมัติการขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 15(6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น     34 

ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ตามเสนอ 35 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันเสารท์ี่ 17 กันยายน 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการเวยีนพิจารณารับรองฯ  

ตามนัยหนังสือที ่ศธ 0514.33.2/ว 17866 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 2131 ลงวันที ่4 ตุลาคม 2559 

      และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ1 

สื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  2 
 3 

5.3 การน าระบบการรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพไปใช้ในการประกนัคุณภาพในระดับหลักสูตร4 

ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร ์5 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการน าระบบการรับรองหลักสูตรของสภาพยาบาลมาใช้ใน6 

การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ แทนการ7 

ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเสนอ 8 
 9 
5.4 ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2559    10 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายพระนามและรายนามตามที่คณะกรรมการ11 

กลั่นกรองฯ เสนอ ทั้งนี้ ส าหรับกรณีของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ นั้น เพื่อเป็นการ12 

เทิดพระเกียรติคุณที่ตรงกับพระราชกรณียกิจ จึงมีมติให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎี13 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 
 15 
5.5 ขออนุมัติขยายระยะเวลาสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  16 

     มติ ที่ประชุมพิจารณา จึงมีมติ ดังนี้ 17 

1. อนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ออกไปอีก 45 วัน 18 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ตามที่เสนอ 19 

2. อนุมัติการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย      การ20 

สรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี             คณะ21 

เศรษฐศาสตร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1951/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 จากเดิม 22 

อธิการบดี เปลี่ยนเป็น รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ตามที่เสนอ 23 
 24 
5.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของ25 

พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบริหารที่ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 26 

ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน27 

คณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านัก พ.ศ. 2559  28 

มติ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือนและ29 

การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบริหารที่ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน30 

อธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการกอง 31 

หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านัก 32 

พ.ศ. 2559 และฐานการค านวณในการเลื่อนเงินเดือน ตามที่เสนอ 33 

 34 

 35 

 36 



7 

 มติรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันเสารท์ี่ 17 กันยายน 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการเวยีนพิจารณารับรองฯ  

ตามนัยหนังสือที ่ศธ 0514.33.2/ว 17866 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 2131 ลงวันที ่4 ตุลาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 1 

                     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 2 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 406 คน ตามการเสนอ3 

ของมหาวิทยาลัย 4 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  5 

        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    6 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 7 
 8 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ9 

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 10 

 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 11 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 12 

1. อนุมัติเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ  13 

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า14 

หลักสูตร จ านวน 38 หลักสูตร ตามเสนอ 15 
 16 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 17 

7.1 รายงานค าสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 18 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2559   19 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 
 21 
 7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 22 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 23 
 24 

 7.3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 25 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 26 
 27 
 7.4 รายงานมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและ28 

ใบหน้า ประจ าปี 2558 29 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 30 
 31 

 7.5 การจัดตั้งศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 

   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 33 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 34 
 35 

 7.6 การจัดงานสีฐานเฟสติวัล 2016  36 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 37 
------------------------------------------------------------------------------------------- 38 


