
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 2/2560 

 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
        ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร

และการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น ถือเป็นโอกาสที่ดี 
ที่ทุกฝ่ายจะได้หารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อมส าหรับกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

     อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
  1. ในเดือนมกราคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลายรางวัล อาทิเช่น  
   1.1 นายอริสา เจริญชัยพูลผล นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ    
การประกวดแบบบ้าน 3 สไตล์ Inspire in Style Design Contest 2016 จัดโดย บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ ากัด 
นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  
  1.2 นายพงศธร ทิพาเสถียร นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
ภาพวาดในหัวข้อ Everyone matter ในการประชุมวิชาการนานาชาติประจ าปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในรุ่นประเภท
บุคคลทั่วไป อายุ 18-25 ปี  
  1.3 ศาสตราจารย์สุจิตรา ยังมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 2017 TRF-OHEC-Clarivate 
Analytics Research Excellence Award จากโครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบวัสดุโครงข่ายสามมิติแห่งอนาคต” และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล 2017 TRF-CHE Scopus young researcher award 
สาขา Humanities & Social Sciences เรื่อง “Hybrid-to-Hybrid: สิ่งแวดล้อมปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แบบไฮบริด
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบคู่ควบ”  

 2. การด าเนินงานด้าน Green & Smart Campus อาทิเช่น   
 2.1 สถิติการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ = 0 อุบัติเหตุ

การจราจรลดลง ร้อยละ 21.8 นักศึกษาลืมถอดกุญแจออกจากรถจักรยานยนต์ 1,010 คัน คิดเป็นมูลค่า 50 ล้านบาท 
โครงการฝากบ้านของบุคลากร 95 หลัง โครงการอารักขา VIP จ านวน 42 ครั้ง ได้รับแจ้งจาก Call Point 137 ครั้ง 
ให้บริการดูภาพกล้องวงจรปิด 148 ครั้ง  

3. การด าเนินงานด้าน Excellent Academy อาทิเช่น  
   3.1 มหาวิทยาลัยเตรียมการเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ Bioeconomy โดยมุ่งเน้นการน าเอา

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจชีวภาพ โดยน าเอาวัตถุดิบที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ไปต่อยอดเป็น อาหารเพ่ือสุขภาพ (Functional Food) อาหารสัตว์ (Feed) ชีวเคมีภัณฑ์ 
(Biochemical) ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharma) และพลังงานชีวภาพ (Biofuel)  

    3.2 มหาวิทยาลัยเตรียมการเพ่ือขับเคลื่อนโครงการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน และอาหาร
ปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการน าเอาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาต่อยอด เช่น โครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น        
สู่ Organic City ด้วยการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสาร เพ่ือลดความเสี่ยงของผู้บริโภค โครงการเปิดตลาด
เสาร์-อาทิตย์เพ่ือเป็นสถานที่จ าหน่ายผลผลิตที่เป็น Organic เป็นต้น 

     3.3 โครงการ KKU mHealth Bootcamp and Hackathon ภายใต้แนวคิด “Bringing together 
innovators to co-create digital solutions for health issues in Thailand” ที่  KKU  ร่ วมกั บ MIT Sana และ Harvard 
Medical School จัดขึ้นเพ่ือเฟ้นหายอดนวัตกรรมยกคุณภาพชีวิตคนไทย ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น “ทีม 
Srinagarind Dream Team” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้สร้าง Hospital SmartQ App ชูแนวคิดให้ผู้ป่วยทราบความเคลื่อนไหว
ล าดับคิวเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ไร้จดจ่อ ผ่อนคลาย ลดความเครียด เพ่ิมความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

     3.4 Mr. Andrew Glass OBE ผู้ บริหารบริติ ช เคานซิ ล ประเทศไทย พบผู้ บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือหารือความร่วมมือระหว่างองค์กร พร้อมประชาสัมพันธ์ทุนและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ 
โครงการ FameLab & SchoolLab Thailand 2017  

     3.5 เอกอัครราชทูต 4 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรีย ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และสวีเดน 
เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ  

 4. การด าเนินงานด้าน Culture & Care Community อาทิเช่น  
 4.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ร้อยวัน ร้อยดวงใจ น้อมอาลัยพระมิ่งขวัญเกษตรไทย” เนื่อง

ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ครบ 100 วัน โดยมีประชาชนร่วมจุดเทียนอาลัย
เนืองแน่น ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4.2 การลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เพ่ือ “จัดตั้งศูนย์  
บ่มเพาะธุรกิจเพ่ือสังคมการเกษตรแบบประณีตเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ)” โดยใช้การเกษตรแบบประณีตเพ่ือนพ่ึง(ภา) ร่วมกับวิถี
เกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีดิจิทัลจะสร้างสังคมเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็งในระดับสากลต่อไป 

4.3 มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนยากจน อาทิเช่น น.ส.น้ าเพชร เวฬุวนารักษ์ 
นักเรียนจากโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ได้รับทุนจากกองทุนสยามบรมราชกุมารีฯ ในวาระครบรอบ 40 ปี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม จนจบ มัธยมศึกษาปีที่ 6  เมื่อสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะเกษตรศาสตร์ ก็ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อเนื่องจากกองทุนฯ เช่นกัน 

5. Creative Economy & Society  
    5.1 มหาวิทยาลัยร่วมกับ TCDC จัดเสวนาเรื่อง “ก่อร่างสร้างเมืองสร้างสรรค์” เมื่อวันที่        

11 มกราคม 2560 ณ SF Cinema เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น และจัดนิทรรศการประกอบการเสวนาขึ้น เพ่ือสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจบทบาทของ TCDC สาขาขอนแก่น ที่ก าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยเตรียมเปิดให้บริการประมาณต้นปี พ.ศ. 
2561 มีพ้ืนที่ 600 ตารางวา ก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น ที่มีพ้ืนที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร ซึ่งท าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้
สร้างสรรค์และการออกแบบที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของภาคอีสาน อีกทั้งเป็นสถานที่ต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs 
และพ้ืนที่บ่มเพาะธุรกิจ  
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 มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

6. การจัดงาน Big Events ต่างๆ ได้แก่ พิธีท าบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (53rd Anniversary of KKU), งานเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี พ.ศ. 2560, งานคืนสู่เหย้า เรารัก มข., 
14th KhonKaen International Marathon 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ที่ประชุมชื่นชมแนวคิดในโครงการ Bio-product โดยมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย

ควรคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างจริงจัง และควรจดสิทธิบัตรต่างๆ เป็นของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน
จะเปิดโอกาสให้ภาคการลงทุนจากภายนอกเข้ามาร่วมในโครงการดังกล่าว 

 2. การสร้างนวัตกรรม Hospital SmartQ App ในโครงการ KKU mHealth Bootcamp and 
Hackathon นั้น เป็นนวัตกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในการบริหาร
จัดการปัญหาของผู้ป่วยซึ่งต้องรอรับบริการทางการแพทย์เป็นเวลานาน  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
   ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560  

                       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรใหแ้ก้ไข ดังนี้ 
     1 . หน้ า 18 บรรทั ดที่  12 จากเดิ ม  “ ...ระห ว่ างผู้ บ ริ ห ารและสภาพนั กงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น...” เพิ่มข้อความเป็น “...ระหว่างรองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร ผู้บริหารและสภา
พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น...” 
      เมื่อด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมและรายงานการ
ประชุมลับดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคาร
และการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน      
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
4.2 รายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่าย

งบลงทุน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

4.3 รายงานผลการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลา
ราชการ 65 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ เมื่อรับฟังการอภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ

รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการฯ จึงมีมติเห็นชอบให้การด าเนินการเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และในการประเมินผลงานของกลุ่มอาจารย์ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี    
ในปีต่อๆ ไป ขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจัดวงรอบการท าผลงานให้สอดคล้องกับวงรอบการสอนจริงที่ผู้ถูก
ประเมินควรต้องส่งผลงานให้ทัน โดยให้น าหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้นั้ น 
มาใช้โดยเคร่งครัดด้วย 

 
4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับองค์การที่ดี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)   
    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ
และโครงการตามนโยบายการก ากับองค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 
2558 – กันยายน 2559) ตามเสนอ 

 
4.5 รายงานความคืบหน้ากรณีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้ากรณีการเลื่อนเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์    

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ 
 

5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
   5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การกลั่นกรองโครงการลงทุน 

  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
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 มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การกลั่นกรองโครงการลงทุน ตามที่เสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน       
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อพิจารณาด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

5.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกีฬา 
   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักการ ตามที่เสนอ ดังนี้ 

1. อนุมัติการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีพิ เศษ ผู้ มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
วอลเลย์บอล 

2. อนุมัติการรับนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งทีมเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร     
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

3. อนุมัติการน าร่องรับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนหนองเรือวิทยา เป็นหลัก และเปิด
ทั่วไปให้นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอื่นๆ เข้าร่วมได้  

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

                     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 140 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
      (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. อนุมัติการปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ 
3. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 17 หลักสูตร ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมกราคม 2560     
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

       7.3 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
         7.4 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                 7.4.1 คณะอนุกรรมการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น                    
(KKU Knowledge Transfer) 
   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 
       8.1 แนวทางการพัฒนารูปแบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  

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


