
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 6/2559 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องประชุมคลับเฮาส์ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร 

ประธานได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร และร่วมงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ชุดที่ 25 ที่มหาวิทยาลัยจัดขั้น ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี ้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนพฤษภาคม 2559 
อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่ 
1.1 นายจักรกฤษณ์ จันทเรือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศสุนทรพจน์ระดับประเทศ จากการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวัน
อนุรักษ์มรดกไทย จัดโดยส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท 
พร้อมประกาศนียบัตร  

1.2 อาจารย์สมรภพ บรรหารักษ์ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัลนักศึกษา
ปริญญาเอกดีเด่น (The Dr. Joan Hrubetz Doctoral Student Award) จากสมาคมพยาบาลเกียรติคุณนานาชาติ 
ซึ่งขณะนี้ก าลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางการพยาบาล ณ Saint Louis University, USA  

1.3 นายอนุสรณ์ แพงสาย นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ “DURAGRES Design Awards 2016 with Wallpaper” ภายใต้แนวคิด “Tiles That Reflect Your Style” 
การประกวดออกแบบกระเบื้องปูพื้น และกระเบื้องบุผนัง โดยได้รับรางวัลทุนการศึกษาดูงาน Business of Design Week 
ณ ประเทศฮ่องกง พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท โดยบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

1.4 รางวัลในงาน ITEX 2016 : 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016) 
มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้  

1.4.1 ผศ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ รศ.วัชรี คุณกิตติ รศ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ และ นายชัยพร 
พัฒนจักร ได้รับรางวัล Gold Medal และ รางวัล Mawhiba Special Award จากประเทศ Saudi Arabia งานวิจัย
เรื่อง “Herbal Dental Floss” 

1.4.2 รศ.วัชรี คุณกิตติ รศ.ฉันทนา อารมณ์ดี นางสาวชลธิรา กาวี นางสาวอรวรรณ 
มนทกานติรัตน์  นางสาววิราวดี ชลวณิช  ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล Owner of Invention จาก World Invention 
Intellectual Property Associations (WIIPA) ประเทศ Taiwan  ผลงานวิจัยเรื่อง “Anti-Hair Fall Herbal Tonic” 
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1.4.3 ผศ.นภภัค ใจภักดี ผศ. เอกพล ลิ้มพงษา ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย  ได้รับรางวัล Gold 
Medal ผลงานเรื่อง  “Firming Microemulsio” 

2. การด าเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่ 
2.1 คณะพยาบาลศาสตร์เตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของส่วนงาน ภายใต้พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
2.2 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดกิจกรรมความรู้ขับขี่ปลอดภัย 

ให้กับนักศึกษา เพ่ือสร้างวินัยการจราจร มารยาทในการขับขี่ และลดปัญหาอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
2.3 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายสนับสนุนรุ่นที่ 1/2559 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2.5 การปลุกสถานีวิทยุ มข. ให้ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ด้วยช่องทางออนไลน์ ที่ไม่มี

ค่ าใช้ จ่ ายเพ่ิ มเติ ม ด้ วยเทคโนโลยี สมั ยใหม่  เช่ น  ใช้ ระบบการจั ดการสถานี ด้ วยโปรแกรมฟรี  ชื่ อ airtime 
(www.sourcefabric.org/en/airtime/) ใช้ระบบการส่งสัญญาณจากสถานีด้วยโปรแกรมฟรี mixxx (http://www.mixxx.org) 
รายการของสถานีสามารถรับฟังได้ 3 ช่องทางดังนี้ วิทยุ FM ที่ 103 MHz ช่วงเวลา 6.00-20.00 น. ทุกวัน ผ่านเว็บ 
http://radio.kku.ac.th 24 ชั่วโมง  ผ่าน App มือถือ Tunein ค้นค าว่า "Khon Kaen University" 24 ชั่วโมง  

2.6 กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์ และ หอจดหมายเหตุ ส านักหอสมุด เปิดตัว “KKU Virtual 
Museum” application บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทาง mobile devices 

3. การด าเนินงานด้าน Excellent Academy ได้แก่ 
3.1 ประชุมการเตรียมการจัดงาน Thailand mHealth SANA-KKU Bootcamp 

Hackathon 2017 ร่วมกับผู้แทนจากคณะและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือระดมความคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวม และจัดการเรียนรู้ 
ด้วย Digital Technology เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขให้ดีขึ้น โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ SANA-MIT และคณาจารย์จาก Harvard Medical School และ Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) 

3.2 H.E. Mr. Ben King เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจ าประเทศไทย เดินเยือน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ และประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงโอกาส
และความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย 

3.3 ผู้บริหารจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย เจรจาเพ่ือขยาย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม ภายใต้โครงการ New Colombo Plan 

3.4 เจรจาความร่วมมือกับ Dr. Christy McKincy, University of Washington การประชุม
หารือครอบคลุมการขยายความร่วมมือให้กว้างขวางขึ้น อาทิเช่น ด้าน nutrition, environmental health, waste 
management, non-communicable diseases, health system management, health informatics systems เป็นต้น 

3.5 Professor Denise Cuthbert, Dean, School of Graduate Research, RMIT 
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าโครงการวิจัยร่วมกัน 

3.6 จัดประชุมสร้างเครือข่ายอาจารย์ชาวต่างประเทศในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความพร้อม
ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับโลก 

3.7 เจรจาความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยวาเซดะ Waseda University, 
Japan ทั้งนี้ ได้หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและจีนศึกษา (Chinese Studies) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติที่ดีในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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3.8 การลงนามความร่วมมือกับ Sangmyung University สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงด้านการสอนภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการออกแบบ 

3.9 ประชุมหารือเรื่องการขยายความร่วมมือกับ University of Georgia (UGA) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การท าวิจัยร่วมกัน การขอทุน USAID การจัด Training Course 
และ Mini Symposium on Food Safety  

3.10 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
เพ่ือร่วมกันด าเนินการพัฒนาด้านวิชาการระดับการศึกษาพ้ืนฐานแบบ STEM Education 

3.11 การลงนามความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือด าเนินโครงการ
ก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้น
ครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 

3.12  งานแถลงข่าว โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke 
Free Thailand) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(ว.ช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และกระทรวงสาธารณสุข  

3.13 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Food Innopolis  ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งมีตัวแทนจากภาคเอกชน 14 องค์กร หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ 7 หน่วยงาน และจากมหาวิทยาลัยไทย 12 แห่ง   

3.14 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดเสวนา เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการจัดล าดับ
มหาวิทยาลัย โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 
รศ.กุลธิดา ท้วมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.วันชัย มาลีวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 
คณะแพทยศาสตร์ มีผู้ที่สนใจกว่า 120 คน  

3.15 ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่เข้าร่วมบ่มเพาะ 
อาทิ  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดซอกฟัน (Mpress) ปลาร้าก้อนและปลาร้าผงภายใต้แบรนด์เพชรด าปลาร้า และผลงานการ
ออกแบบของ Intelligent Design Center ในงาน Startup Thailand 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

3.16 การอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี
การศึกษา 2558 ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

4. การด าเนินงานด้าน Culture & Care Community ได้แก่ 
4.1 คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน 1 ปี พระเทพวิทยาคม 

(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)  
4.2 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม Mini Science Show ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาให้กับ

เยาวชนและผู้ปกครอง เช่น มหัศจรรย์เคมี เวทย์มนต์แห่งฟิสิกส์ มายากล...กลศาสตร์ เป็นต้น 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยโรคพยาธิ

ใบไม้ในตับมาเป็นระยะเวลานาน อีกท้ังรัฐบาลให้การสนับสนุนภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยแสดงให้เห็นว่าปัญหา
พยาธิใบไม้ตับในประเทศยังคงมีอยู่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดจาก
ประเทศไทย 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอาทิตยท์ี่ 5 มิถุนายน 2559 
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รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยท้าทายไทย ซึ่งแบ่งงานวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. การแก้ปัญหาของ
ประเทศ 2. ความรู้วิจัยพื้นฐาน 3. งานวิจัยอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรด้านวิจัย มาตรฐานงานวิจัย เป็นต้น 

ประธานได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องการใช้พ้ืนที่พุทธมณฑลอีสานเพ่ือเตรียมงานพิธีพระราชทาน
เพลิงศพพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอใช้พ้ืนที่บางส่วนของพุทธมณฑลอีสานเพ่ือเตรียมจัดงานพิธี

และสร้างโรงพยาบาลในบริเวณดังกล่าวนั้น เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งน้ าด้วยนั้น การขอใช้พ้ืนที่ชั่วคราว 5 ปี รวมถึงการเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์จะต้องด าเนินการขอความเห็นชอบ       
ต่อรัฐมนตรีก่อนจึงจะด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ และส าหรับการใช้พ้ืนที่ในการสร้างรูปหล่อพระหลวงพ่อคูณ
อยู่ระหว่างการปรับปรุงการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถรองรับผู้มาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในส่วนของพุทธมณฑลอีสาน
และส่วนที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการก่อสร้างข้ึน 

ทั้งนี้ อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า พ้ืนที่ที่จะด าเนินการเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ
ต้องท าถนนแยกจากเส้นทางหลักไปยังพุทธมณฑลอีสาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประสานงานไปยังกรมทางหลวงชนบท
และกรมทางหลวงชนบทได้บรรจุไว้ในแผนการท าถนนเรียบร้อยแล้ว โดยมิต้องใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

2. ส่วนพ้ืนที่ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 4 ขอนแก่น นั้น หากพิจารณาตามข้อกฎหมายแล้ว
จะต้องมีการส่งมอบพ้ืนทีค่ืนให้กรมธนารักษ์ก่อน เพ่ือพิจารณาค าขอและอนุญาตให้มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อสร้างต่อไปได้ 

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นจะรับเรื่องดังกล่าวข้างต้นไปด าเนินการเร่งรัดเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการตามแผนการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไป  

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2559        
เม่ือวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 

 “...อาจแก้ไข...” แก้ไขเป็น “...ควรแก้ไข...” 
และหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาส 2 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้การรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด 

ประจ าเดือนเมษายน 2559 
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และ

รายงานกระแสเงินสด ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ  
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอาทิตยท์ี่ 5 มิถุนายน 2559 
ฉบับรับรอง จากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 วันพธุที่ 6 กรกฎาคม 2559 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 การพิจารณาข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้อง

และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
5.1.1  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 

ตามที่เสนอ โดยขอให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
 
5.1.2 (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ว่ าด้ วย ข้ อก าหนดการวิจั ยในมนุษย์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อก าหนด               

การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ  
 
5.1.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

ทีป่ระชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ โดยขอให้ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

 
5.2 การขออนุมัติ ยุบเลิกและโอนภารกิจของศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์           

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและอนุมัติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการยุบเลิกศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. อนุมัติโอนภารกิจและทรัพย์สินต่างๆ ของศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกับส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
 

5.3 แนวปฏิบัติในการก ากับติดตามคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2558 
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท ารายละเอียดวิชา การจัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามที่เสนอ 
2. เห็นชอบตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่เสนอ 

 
5.4 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Colima ประเทศเม็กซิโก 
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ University of Colima ประเทศเม็กซิโก ตามที่เสนอ 
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5.5 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส 

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส 
 
5.6 ประเด็นนโยบายที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่เพื่อพิจารณาสนับสนุน 

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบประเด็นนโยบายที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่

เพื่อพิจารณาสนับสนุน ตามที่เสนอ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบ   
การพิจารณาด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 340 คน ตามการเสนอ

ของมหาวิทยาลัย 
 
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ   ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 
6.3 ขออนุมัติหลักสูตร ขออนุมัติปิดหลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. อนุมัติปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ  
3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
7.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการ

บริหารและพฒันามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผ่าน และเห็นชอบรายงานผลการติดตามและ

ประเมิน ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอาทิตยท์ี่ 5 มิถุนายน 2559 
ฉบับรับรอง จากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 วันพธุที่ 6 กรกฎาคม 2559 

พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอ ให้รายงานผลการประเมินต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุก
ภาคส่วนต่อไป 

7.3 รายงานประจ าปี 2558 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
7.4 รายงานค าสั่ง ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 
8.1 เรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “เดินย้อนยุค : พัฒนาชาติจากประวัติศาสตร์

เศรษฐกิจ” 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

8.2 สรุปรายงานการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานงานด้านจรรยาบรรณในระดับคณะ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 

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


