
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 5/2560 

 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
                      - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

     อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
  ในเดือนเมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมส าคัญตลอดถึงบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น  
         1. นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานโครงการบัณฑิตไทย
ไม่โกง ประจ าปี 2559 ประเภทโปสเตอร์รณรงค์ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ “หมวกกันโกง” รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
“โกงวุฒิ” รองชนะเลิศอันดับสอง “ชี้เป้าคนโกง” ชมเชยอันดับหนึ่ง “บัณฑิตตัวปลอม” ชมเชยอันดับสอง “ไม่
โพย ไม่ตัดคะแนน”  

2.  นักศึกษาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาแอปพลิเคชั่นชื่อ 
“สบายอารมณ์” เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้การตรวจจับใบหน้า และรู้จ าอารมณ์จากภาพ ในงาน The 5th  ASEAN 
Undergraduate Conference in Computing ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. โครงการ Library of Things  
3.1 Reverse Vending Machine (ถังขยะรักษ์โลก) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะขวด

พลาสติกเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ ในส านักหอสมุด  
3.2 Trash Tracking พัฒนาการตรวจสอบปริมาณขยะในถัง ให้สามารถรายงานสถานะ

ของถังขยะแต่ละใบผ่านทาง Mobile Application  
3.3 ระบบน าทางภายในห้องสมุดด้วยบลูทูธพลังงานต่ า พัฒนาระบบน าทางภายใน

อาคาร (Indoor-Navigation) บนแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 
3.4 พิพิธภัณฑ์เสมือนหลวงพ่อคูณ พัฒนาแอปพลิเคชั่นพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงหลวงพ่อ

คูณ ท าให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพในมุมมอง 360 องศา  
4. นายชุมพร พารา ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร รับโล่ห์รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นสาขาสื่อ

ออนไลน์ โดยคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น 
5. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล

งานวิจัยดีเด่น จากการน าเสนองานวิจัย เรื่อง “การศึกษาการใช้ภาษามือในการสอนในโรงเรียน ส าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยินในจังหวัดขอนแก่น” ในโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
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6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการ
ระหว่างประเทศ แด่ ดร. ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ณ ส านัก
นายกรัฐมนตรี นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรได้รายงานผลการด าเนินการจัดระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและ                 
ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพ่ิมเติม อาทิเช่น จ านวนบุคลากร รวม 10,709 คน แบ่งเป็น สายวิชาการ 1,849 
คน (ผู้ชายร้อยละ 48.13 ผู้หญิงร้อยละ 51.87) สายสนับสนุน 8,860 คน จ านวนนักศึกษา ทั้งหมด 39,025 คน 
หากพิจารณาเฉพาะในระดับปริญญาตรี จะมีเกรดเฉลี่ยโดยรวม 2.33 (เฉพาะภาษาอังกฤษ 2.03) แบ่งเป็นผู้ชาย
ร้อยละ 35.3 และผู้หญิงร้อยละ 64.7 ตลอดไปถึงข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อและข้อมูลการสละสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ ซึ่งระบบการจัดฐานข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการด้าน         
การเรียนการสอนตลอดถึงการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสะดวกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น    
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบดังกล่าวต่อไป 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ค าสอนในด้านต่างๆ ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นั้น เป็นค าสอนที่ทรงคุณค่าควรที่

มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบและวิธีการเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค าสอนเหล่านั้นต่อไป 
2. จากรายงานสถิติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่ามีจ านวนนักศึกษาหญิงสูงกว่าจ านวน

นักศึกษาชายค่อนข้างมาก โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาและมีมาตรการ   
ในเรื่องดังกล่าว เพราะในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมได้ ทั้งนี้ การด าเนินการใดๆ ต้องระมัดระวังไม่เอนเอียง
เข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

3. เพ่ือให้การสืบค้นฐานข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากขึ้น จึงขอให้เพ่ิมฐานข้อมูลย้อนหลัง
เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบแนวโน้มตัวเลขในด้านต่างๆ ตลอดถึงพัฒนาวิธีการเพ่ือก าหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ในการ    
จัดอันดับของมหาวิทยาลัยต่อไป  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
     2.2 รายงานผลการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน (รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
   ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันพุธที่ 5 เมษายน 2560   

   มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมและรายงานลับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
       4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 

มติ  ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ ว จึ ง มีมติ รั บทราบรายงานทางบัญชี ของงบการ เงิ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจ า 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ตามที่เสนอ 

 
4.2 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและ        

เงินลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 ตามที่เสนอ 
 
4.3 รายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือน มีนาคม 2560 

   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่าย

งบลงทุน ประจ าเดือน มีนาคม 2560 ตามที่เสนอ 
 

      4.4 ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมิน  
ผลงานอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุภูมิ เขตจัตุรัส เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ในคณะกรรมการก ากับติดตามฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย      
เนตรถนอมศักดิ์ ตามที่เสนอ 

2. เห็นชอบและมอบหมายให้ นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นการชั่วคราว 

 
ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 และระเบียบวาระที่ 5.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมเพื่อน าระเบียบวาระที่ 4.5 และระเบียบวาระที่ 5.1           
มาน าเสนอไปพร้อมกันโดยไม่เรียงล าดับวาระ 

ที่ประชุมอนุญาตตามเสนอ 
 
4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 (ร่าง) ข้อเสนอโครงการจัดตั้ง บริษัท เคเคยู โฮลดิ้ง จ ากัด และ (ร่าง) ข้อบังคับของ
บริษัท เคเคยู โฮลดิ้ง จ ากัด 
   ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในระเบียบวาระที่ 4.5 และระเบียบวาระที่ 5.1 (รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับ
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
5.2 ขออนุมัติก าหนดหลักการด าเนินการจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์

กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นการเฉพาะกรณี) 
    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการด าเนินการจ้างออกแบบ
ปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นการเฉพาะกรณี)  ตามที่เสนอ 
และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
5.3 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัล    

พระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2560 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร

ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. นายเตช บุนนาค            เป็นประธานกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์     เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์        เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  4.   อธิการบดี             เป็นกรรมการ 
  5.   คณบดีคณะเทคโนโลยี         เป็นกรรมการ 
  6.   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์       เป็นกรรมการ 
  7.   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ         เป็นกรรมการ 
  8.   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  9.   นางอริสา สอนสุภี           เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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     5.4 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี   

คณะเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์                   
คณะบริหารธุรกิจ และคณะแพทยศาสตร์ ตามองค์ประกอบข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย    
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี 
1.1 อธิการบดี             เป็นประธานกรรมการ 
1.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์         เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.4 นายสุรพล เพชรวรา          เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.5 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล    เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
1.6 รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร      เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
1.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์      เป็นกรรมการ 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
2.1 อธิการบดี             เป็นประธานกรรมการ 
2.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์    เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.3 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์        เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.4 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.5 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข       เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.6 ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น        เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
 2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์      เป็นกรรมการ 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
3.1 อธิการบดี             เป็นประธานกรรมการ 
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3.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง     เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.3 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์         เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.4 นายสุรพล เพชรวรา          เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.5 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล    เป็นกรรมการ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

3.6 รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร      เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 

 3.7 รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ      เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

4. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 
4.1 อธิการบดี             เป็นประธานกรรมการ 
4.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.3 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์         เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.4 นายสุรพล เพชรวรา          เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.5 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล    เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
4.6 รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
4.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์      เป็นกรรมการ 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 
5.1 อธิการบดี             เป็นประธานกรรมการ 
5.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์    เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.3 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์        เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.4 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.5 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข      เป็นกรรมการ 
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คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.6 รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
5.7 รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ      เป็นกรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
 

      5.5 รายงานประจ าปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและรับรองรายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,175 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ
การยุติการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 17 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 18 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
       7.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 7.2 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย         

สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนเมษายน 2560   
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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       7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ  
1.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาพ้ืนที่และส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวเพ่ือหารายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัย อาทิเช่น การปรับปรุงพ้ืนที่ฟาร์มต่างๆ บางส่วนเพ่ือการท่องเที่ยว การท าสนามไดร์กอล์ฟ การท า
สนามยิงปืน การท าสนามมวย การส่งเสริมกิจกรรมลูกทุ่งหมอล าโดยการจัดประกวดทุกเดือนเพ่ือเฟ้นหาศิลปินมา
ชิงชนะเลิศในงานลอยกระทงประจ าปี เป็นต้น 

2. มหาวิทยาลัยมีศิษย์ เก่าดี เด่นซึ่ งประสบความส าเร็จในวิชาชีพมากมาย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเชิญชวนศิษย์เก่าเหล่านี้มาร่วมพูดคุยและพบปะกันเพ่ือจักได้ประสานงานในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

3. ขอเชิญชวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรม
ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิเช่น กิจกรรมออกเยี่ยมเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและ
สนับสนุนบริจาคให้แก่โรงเรียนของศิษย์เก่า การจัดงานขอนแก่นมาราธอนประจ าปี ฯลฯ  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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