
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 1/2560 

 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560  
        ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 
     อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
  1. ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น  
   1.1 ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ “ผู้รอบรู้สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นอีสานล้านช้าง” ได้รับรางวัลคนดี
แทนคุณแผ่นดิน 2559 ในโครงการ “แทนคุณแผ่นดิน ปี 2559” 
   1.2 รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ ได้รับ 2 รางวัล จากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 
“Seoul International Invention Fair 2016 (SIIF 2016)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยได้รับรางวัล Special 
Prize Award for The Best Inventor และรางวัล Silver Prize Award จากผลงานเรื่อง “เครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่อง
แกะลายด้วยล าแสงแบบเดลต้า (Delta 3D Printer and Laser Engraver)”   
     1.3 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้รับรางวัลในโครงการ AIS - BrandAge 
Award ปีที่ 10 การประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ Marketing Plan : “ ZEED Space : ชวน Teen มาสร้าง Community ”  
โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า “ทีมดึงดูด” นักศึกษาจากสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ
ระดับภูมิภาค “ทีม 4th Street” ทีมนักศึกษาจากสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 
   1.4 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น สคบ. ระดับอุดมศึกษาประจ าปี 2559 (ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส านักนายกรัฐมนตรี) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

 2. การด าเนินงานด้าน Green & Smart Campus อาทิเช่น   
 2.1 สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ที่       

พ่อปลูก ภายใต้โครงการปรับปรุงสวนกวี จุติกุล มีคณาจารย์ นักศึกษารวม บุคลากร และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
รวมกว่า 200 คน ร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2.2 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา 2560 “การ
พัฒนาระบบแผน งบประมาณ และประเมินผล เพ่ือก้าวสู่อุดมศึกษา 4.0” ผสานร่วมมืออย่างเข้มแข็งให้พร้อมก้าวสู่ไทย
แลนด์ 4.0 ด้วยกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 33 แห่ง  

3. การด าเนินงานด้าน Excellent Academy อาทิเช่น  
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที ่4 มกราคม 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 

   3.1 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล Joint Commission 
International-JCI Kick-off และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัปดาห์คุณภาพ QSHC Patient Safety and Quality Week”   

  3.2 มหาวิทยาลัยลงนามร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในสัญญาการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงแบบ Indoor GIS ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่ ระบบ 115-22 kV พร้อมทั้ง Solar Farm ขนาด 1 MW 
เพ่ือทดแทนสถานีไฟฟ้าแห่งเดิมที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน  

   3.3 ส านักหอสมุด ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
เทศบาลนครขอนแก่น เปิดตัวคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (KKU OER) ตามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการ
เรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ e-Learning 
เพ่ือการเรียนรู้ขนาดใหญ่ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  

    3.4 การประชุมวิชาการ ICER 2016 และ APEC Khon Kaen International Symposium 
2016 โดยความร่วมมือกับ The Education University of Hong Kong, Mindanao State University-Illigan Institute 
of Technology ประเทศฟิลิปปินส์ , State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย, University of Tsukuba 
ประเทศญี่ปุ่น  และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน  

   3.5 คณะแพทยศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ผลิตสุดยอดนวัตกรรมชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ดซึ่งมีต้นทุนต่ า ใช้งานง่าย และแสดงผลตรวจรวดเร็ว ส าเร็จเป็น
รายแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ K&K Gnathostoma Rapid Test ที่สามารถจ าหน่ายได้ทั่วโลก   

    3.6 มหาวิทยาลัยเปิดตัวโปรแกรม CKDNET Tools สารสนเทศทางการแพทย์เพ่ือคัดกรอง
และป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาล
กว่า 4 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลโกสุมพิสัย  

    3.7 โครงการ KKU mHealth (Bootcamp & Hackathon) เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ MIT Sana จาก The Massachusetts Institute of Technology และคณาจารย์จาก Harvard Medical School 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับ digital/mobile technology เพ่ือใช้ประโยชน์จาก mobile 
technology ในการแก้ปัญหาทางสุขภาพหรือปัญหาสาธารณสุขศาสตร์  

4. การด าเนินงานด้าน Culture & Care Community อาทิเช่น  
 4.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน    

ผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษาการถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยพุทธคยา อ าเภอคยา จังหวัด
มคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย โดยมีพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   
ซึ่งยอดเงินในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 2559 รวมจ านวนเงิน 1,722,858.38 บาท   

4.2 คณะเกษตรศาสตร์ สอนนักศึกษาท านา เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้เข้าใจอาชีพเกษตรกรรม และ
ให้ความส าคัญประเพณีไทย “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ให้นักศึกษาสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป  

4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่
ก าเนิดของศีรษะและใบหน้าที่สมบูรณ์แบบ ครั้งที่ 1 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ University of Dental Medicine 
เมืองย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 3-6 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้ป่วย 13 ราย ได้รับการรักษาผ่าตัดภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ การผ่าตัด
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที ่4 มกราคม 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 

แก้ไขความผิดปรกติของใบหน้าและศีรษะ และมีผู้ป่วยอีกจ านวน 16 ราย เข้ารับการประเมินและฝึกพูด โดยเป็นความ
ร่วมมือกับ School of Medicine and Public Health, University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 4.4 มหาวิทยาลัยร่วมกับ ส านักงาน ก.พ. จัดให้มีโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ท างานให้บริการประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ท า
ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก และมีความกดดัน ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดโครงการ สปชต. นี้ขึ้น 
เพ่ือให้ข้าราชการได้ผ่อนคลายจากสถานการณ์ที่บีบคั้น เพ่ิมพูนความรู้ในการท างานและการด าเนินชีวิต เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ และเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกันระหว่างข้าราชการในพ้ืนที่  

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสองปริญญาร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย  
 2. เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์การเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยควรเร่ง

พัฒนาระบบการเรียนการสอนรูปแบบ E-Learning ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ LMS มาตั้งแต่ปี 2546 โดยมีการจัดตั้งส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ขึ้นเพ่ือมาพัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พัฒนาไปถึงระบบ Cloud Computing เพ่ือที่จะ
น าเทคโนโลยี cloud มาให้บริการและส่งเสริมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางเพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนเมืองของภาคอีสาน ทั้งนี้ อาจมีโครงการเพ่ือ
รณรงค์ให้นักศึกษาร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้พ้ืนเมือง 1 คน :  1 ต้น เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนและต้นไม้ 

4. ประธานได้ตั้งข้อสังเกตถึงกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
    - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีพุทธศักราช 2559 และทรงพอพระทัย
การด าเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

 - มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลและมีผลงานมากมายที่สามารถน ามาพัฒนาองค์ความรู้และต่อ
ยอดไปสู่ภาคการตลาดต่อไป 

  - การลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในสัญญาการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงแบบ Indoor GIS ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่ นั้น จะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาด้านพลังงาน
เพ่ือให้สมบูรณต์่อไปได ้

 - ทิศทางของโลกยุคใหม่จะพัฒนาไปสู่ยุค Post-western ซึ่งชาติตะวันออกจะมีโอกาสและ
เป็นผู้น าในการสร้างความเจริญไปในทิศทางรูปแบบใหม่  ๆซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะต้องเตรียมตัวรับมือกับทิศทางเหล่านี้ด้วย  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
    2.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร และการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที ่4 มกราคม 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
   ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559  

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรใหแ้ก้ไข ดังนี้ 
     1. หน้า 1 ล าดับที่ 15 – 20 ให้เพิ่มต าแหน่ง “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” ในทุกต าแหน่ง 
     2. หน้า 13 บรรทัดที่ 18 ข้อความเดิม “ความสับสน” แก้ไขเป็น “ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน” 
      เม่ือด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมและรายงานการ
ประชุมลับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและให้การรับรองรายงานทางบัญชีของ         
งบการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ตามเสนอ  

 
4.2 รายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2559 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่าย       

งบลงทุน ประจ าเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตามเสนอ  
 
4.3 การทบทวนนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอทบทวนนโยบายการบริหารเงินลงทุน    

ตามกรอบสัดส่วนการบริหารและลงทุน ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอ  
 
       4.4 ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 
 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ  
 

       4.5 ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ส าหรับการประเมิน 
คุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพิ่มเติม ตามเสนอ 

  
       4.6 แนวปฏิบัติในการเสนอค าสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที ่4 มกราคม 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้ถอนระเบียบวาระดังกล่าว และขอให้ทบทวนมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เม่ือวันที ่5 ตุลาคม 2559  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์

กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ 

 
5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายช่ือที่เสนอ 

 
  5.3 ขออนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจ าปี พ.ศ. 2559 

   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลนักวิจัยเกียรติ

คุณสารสิน จ านวน 3 ท่าน ตามรายช่ือที่เสนอ 
 

5.4 การจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Holding Company) 
  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการให้มีการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุนและเห็นชอบ
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ตามที่เสนอ 

       5.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีส าหรับครู” 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีส าหรับครู” ตามที่เสนอ 

 

5.6 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญและมีรายละเอียดที่ต้อง
พิจารณามาก จึงขอให้มีการหารือร่วมกันระหว่างรองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนน าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที ่4 มกราคม 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

                     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 22 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร และให้ความ

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน           24 
หลักสูตร ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 แจ้งการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2 กิจกรรมต่างๆ  ของมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และชื่นชมการด าเนินงานของมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

และพิการทางศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

7.3 รายงานค าสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

      7.5 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  7.5.1 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียว (Green Campus) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เลขานุการในคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียว 
(Green Campus) ได้ประชุมเพ่ือสรุปแนวทางการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. ประเด็นที่มุ่งเน้น Clean เตะตา Green ต้องตา Buildings and Infrastructure      
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที ่4 มกราคม 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 

2. โครงการจัดการขยะครบวงจร เป้าหมาย มข. มุ่งสู่ Zero Waste University 
3. โครงการรื้อถอนบ้านพักที่มีสภาพทรุดโทรม พ้ืนที่เป้าหมาย หมู่บ้านมอดิน

แดงเหนือและสีฐาน/รื้อเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 
4. โครงการจัดระเบียบเสาไฟฟ้า/สายน าสัญญาณอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ฯลฯ 

ระยะที่ 1 จากประตูมอดินแดง-วงเวียนสนามกีฬา 
5. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์บึงสีฐาน ปลูกหญ้าป้องกันตลิ่งบึงสีฐานฝั่งตะวันออกพังทลาย 
6. บริเวณประตูทางออกถนนกัลปพฤกษ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

ความปลอดภัย สะดวก และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานีไฟฟ้าย่อย มข. โรงผลิตน้ าประปา ระบบ

บ าบัดน้ าเสีย Biogas Station 
8. อาสาสมัคร Green Campus น้องใหม่ปลูกหญ้าแฝกป้องกันตลิ่งพัง ถวาย

เป็นพระราชกุศลในวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 
        ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

      7.5.2 คณะอนุกรรมการด้านพลังงาน (Energy) 
นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า 

คณะอนุกรรมการด้านพลังงาน (Energy) ได้ประชุมเพ่ือสรุปแนวทางการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 จากการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ค่อนข้างดี และมีระบบการอนุรักษ์พลังงานไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่ามีโครงการส าคัญ       
2 โครงการที่จะด าเนินการต่อไป คือ โครงการโรงจัดการขยะครบวงจรและโครงการหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 

    1. โครงการโรงจัดการขยะครบวงจร เป้าหมาย น าน้ าชะล้างขยะมาผลิต Biogas 
       Biogas เป้าหมาย สามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่องและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

          2. ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป้าหมาย น าน้ ามาใช้ใหม่ในงานภูมิทัศน์และลดการใช้
น้ าดิบในงานสวนได้ร้อยละ 30 น าน้ าที่ผ่านการบ าบัด ไปรดน้ าส าหรับภูมิทัศน์ 4 พื้นที่ 
          3. Lighting : LED + Solar Cell เปลี่ยนและเพ่ิมหลอดไฟ LED ในถนนสาย
หลักท้ังหมดใน มข. (สว่างเพ่ิมข้ึน ประหยัด และอายุใช้งานยาวนาน) 
          ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยจะมีโครงการเพ่ือก่อสร้างอาคารใหม่ๆ ขอให้ค านึงถึง
โครงสร้างให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะในส่วนของสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น สายไฟฟ้า ควรมี
การจัดเก็บฝังใต้ดิน เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไป 
        ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



8 

 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที ่4 มกราคม 2560  
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      7.5.3 คณะอนุกรรมการด้านกิจการในอนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง (GMS) 
รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

เลขานุการในคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการด้านกิจการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(GMS) ได้ประชุมเพ่ือสรุปแนวทางการด าเนินงาน ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. Prosper Thy Neighbors : “GMS Center @ KKU” 
- Academic : GMS Education Hub 
- Research : การวิจัยเพื่อพัฒนา GMS 
- Social & Cultural : การพัฒนาสังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม GMS 
2. GMS Center 
1. Connect – go beyond the campus 
2. Human Capital and Leadership 
3. Borderless Education (BE) and Transnational Education (TNE) 

        ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
     ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      ขอให้พิจารณาเพ่ิมเติมไปถึงเรื่อง Medicine & Health ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

      7.5.4 คณะอนุกรรมการด้านอุทยานการเรียนรู้ (Living Smart and Learning Smart)   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสาร

องค์กร เลขานุการในคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการด้านอุทยานการเรียนรู้ (Living 
Smart and Learning Smart) ได้ประชุมเพ่ือสรุปแนวทางการด าเนินงาน ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. Smart Campus 
- Improved student engagement and experience 
- Better learning outcome 
- Better proximity to skill of the digital 
- Contemporary industry partnerships 
- Operational efficiencies 
- Connected community 
2. Making of Smart campus 
- Processed Data/Statistics to public and stakeholders 
- Customised Softwares and Institutional Service 
- Policies and Frameworks for procedures, metrics for monitoring 
   and performance 
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- Infrastructural Provisioning 
3. A virtuous Circle for Education 
- Improving student experience and engagement 
- Promoting institutions and system as world-class 
- Attracting and retaining talent 
- Enabling Institutions to compete and flourish 
- Optimizing infrastructure and innovation 
4. Digital Campus 
5. Smart Learning Environment 
6. KKU DIGITAL ROADMAP Flagship Projects พ.ศ. 2558-2563 
- Digital Literacy 
- Content Delivery & Productions 
- Learning & Research Resources 
- Smart Services & Management 
- Infrastructures 

        ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
     ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยก าลังพัฒนา
ระบบการประชุมต่างๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล เพ่ือลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณต่างๆ  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

7.6 ผลการหารือการเลื่อนเงินเดือนรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
    มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยอธิการบดีขอรับประเด็นต่างๆ ไปพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร

ของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

7.7 ขอเสนอกิจกรรมและสะท้อนนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
      นายสมศักดิ์ แตเ้จริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอต่อ

ทีป่ระชุมว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเสนอกิจกรรมและสะท้อนนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. การจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ใคร่ขอขอบคุณจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยจังหวัดจะพัฒนาการจัดงานให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่างาน Tokyo Marathon 
และขอเชิญชวนบริษัทต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่มในงานครั้งนี้ด้วย 

  2. นโยบายยุทธศาสตร์ 4 เสาหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยนั้น ควรประชาสัมพันธ์
และสร้างความตระหนักลงไปสู่บุคลากรระดับปฏิบัติการให้รับรู้รับทราบและร่วมมือร่วมใจปฏิบัติอย่างจริงจัง 

  3. การประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง ควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ประเด็นการประชุมในแต่ละเรื่องให้บุคลากรได้รับทราบเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรหันมาสนใจนโยบายและร่วมปฏิบัติ
ไปพร้อมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
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  4. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมและพ้ืนที่ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยได้จ านวน
มาก อาทิเช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ตลาดสินค้าเกษตร โรงแรมขวัญมอ ฯลฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรด าเนิน
กิจกรรมและใช้พ้ืนที่เหล่านี้ด้วยตนเองเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงการบริหารจัดการศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ภายใต้บริษัทท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม่ 

  5. เพ่ือให้ส่วนงานต่างๆ มีโอกาสสะท้อนปัญหาและสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
กิจกรรมตลอดถึงก าหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับส่วนงาน สภามหาวิทยาลัยอาจจัดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสัญจรไปยังส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย 
    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

     มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

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


