มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม Zichen ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน เมืองซีอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
-------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร
ประธานได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ซึ่งเข้ าร่วมการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ เมืองซีอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังเสร็จสิ้น
การประชุมแล้วจะมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “China : Past , Present and Future” โดยดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
2. การดาเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่
2.1 มหาวิทยาลัยเริ่มใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยใช้กับการเลือกตั้ง
กรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก ซึ่งประธานกองทุนฯ ได้มอบให้สานั กเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสวัสดิการ
กองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการจัดการเลือกตั้ง ถือเป็นการเลือกตั้งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์กับการดาเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นครั้งแรก โดยเลือกใช้ระบบจัดการของ 3 rd party ที่เชื่อถือได้แทน ระบบที่เราใช้ในการ
ลงคะแนนเลือกตั้งคือ www.surveymonkey.com การลงคะแนนได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วด้วยความเรียบร้อย
และได้แนวปฏิบัติในการลงคะแนนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก ปลอดภัย รักษาความลับได้ ป้องกันการทุจริตได้ และทาให้
ได้ผลการนับคะแนนที่เร็วมาก
2.2 รณรงค์การประหยัดน้า : มหาวิทยาลัยได้นาน้าที่บาบัดแล้วนากลับมาใช้ประโยชน์
พร้อมทั้งได้แบ่งปันน้าที่เหลือจากการบาบัดให้แก่เกษตรกรชุมชนข้างเคียงได้ใช้ประโยชน์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้
รณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงภัยแล้ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เตรียมสถานที่กักเก็บน้าดิบ ณ หนองโกทา
ประมาณ 70,000 - 80,000 ลูกบาศก์เมตร และในมหาวิทยาลัยรวมถึงน้าใต้ดินด้วย รวมทั้งสิ้นประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร
2.3 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 อาจารย์ทศพล ไชยอนันต์พร ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ได้พบนกเป็ดแดง ประมาณ 30 ตัว อพยพมาบริเวณบึงสีฐานฝั่งตะวันออก ในบริเวณกอบัวที่มหาวิทยาลัย
ปลูกขึ้น ซึง่ เป็นผลจากนโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์และทาความสะอาดบริเวณบึงสีฐานทาให้ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานมารบกวน
3. การดาเนินงานด้าน Excellence Academy ได้แก่

-23.1 ป ร ะ ชุ ม Round Table Discussion The 7th Thailand – US Education
Roundtable on “STEM Education: Learning Culture of the 21st C Workforce” ณ อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จัดโดยสภาการศึกษาแห่งชาติ
3.2 การเจรจาความร่วมมือต่างๆ อาทิ การลงนามความร่วมมือ กับ Mie University
ประเทศญี่ปุ่น, การเข้าพบประธานมูลนิธิฮิตาชิ (Hitachi Global Foundation) ซึ่งมูลนิธิได้จัดสรรทุนเพื่อการศึกษา
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ขอนแก่นรวมทั้งสิ้น 30 ทุน ประกอบด้วยทุนการศึกษา 15 ทุน ทุน Research
Fellowship จ านวน 11 ทุ น และทุ น Komai Fellowship จ านวน 5 ทุ น , การลงนามความร่ ว มมื อ Nagaoka
University of Technology ประเทศญี่ปุ่น, การลงนามความร่วมมือกับ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น , การเจรจาความร่วมมือ
และเยี่ยมผู้บริหาร Niigata University ของคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้ง
เข้าพบอธิการบดีของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
3.1 ผลการจัดอันดับงานวิจัย TRF 2014 จานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 28 สถาบันการศึกษา
473 สาขาวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 3
3.2 ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการท้าทายไทย (Grand Challenges Thailand) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณของ
โครงการ 100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 8 โครงการ
4. การดาเนินงานด้าน Culture & Care Community ได้แก่
4.1 คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา สายวิ ช าออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างอาชีพทางเลือก ให้ความรู้และฝึก ปฏิบัติสาหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อสร้างอาชีพ ณ มูลนิธิบ้านลูกรัก บ้านโนนท่อน จังหวัดขอนแก่น
4.2 ศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกกาลัง
ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ร่วมกับสถานทูตไทยประจาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกดูแลผู้ป่วย
โรคฟันได้ถึง 860 คน ใน 1 วัน ณ โฮงหมอมิดตะพาบ หรือโรงพยาบาลมิตรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์
4.3 มหาวิทยาลัยได้จัดงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ ณ บริเวณริมบึงสีฐาน
4.4 ฝ่ายการต่างประเทศ ได้จัดงานเทศกาล “อาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ” ณ ศาลาพระราชทาน
ปริญญาบัตรเดิม
5. การดาเนินงานด้าน Creative Economy & Society ได้แก่
5.1 Agro outlet เป็นการเปิดพื้นที่ส่ งเสริมบรรยากาศที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จากทั้งนักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อมั่นว่าพื้นที่ตรงนี้จะ
นาไปสู่การต่อยอดความคิดเชิงธุรกิจภาคการเกษตรของนักศึกษา ประชาชนต่อไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หากมหาวิทยาลัยจะดาเนินการในเรื่องใดขอให้ตระหนักถึ งนักศึกษาเป็นอันดับ แรกและ
ควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม อีกทั้งควรให้นักศึกษาได้ประเมินผู้สอนเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่ส่งสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการงานวิจัยของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มากที่สุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสาเหตุที่ปี ค.ศ. 2014 ที่ได้อันดับที่ 3
และเมื่อพิจารณาไปถึงงบประมาณการวิจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรกระตุ้น
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

-3และสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมการประเมินเพื่อความโปร่งใสในการใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ซึง่ ผลการดาเนินงานจะสะท้อนถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไป
3. มหาวิทยาลัยและคณะควรสร้างความชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้แก่อาจารย์และนักวิจัย
ในเรื่องการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ว่าปัจจุบันไม่ได้เน้นเพียงจานวนการตีพิมพ์ (Publication) แต่ยังเน้นเรื่อง
การอ้างอิงผลงาน (Citation) ด้วย
4. จากวิกฤตและแนวทางในการรับมือภัยแล้งต่างๆ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรนาวิกฤตดังกล่าว
มาเป็นโอกาสในการสร้างผลงานและการมีบทบาทร่วมกับชุมชน เช่น การทาผลงานวิจัย การลงพื้นที่ช่วยชุมชนทาให้เกิด
การวางแผนแนวกันไฟร่วมกับจังหวัด เป็นต้น
5. มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ( STEM Education) โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centric)
6. ปัจจุบันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังเป็นผลงานวิจัยในเชิงวิชาการโดยได้ งบประมาณ
สนับสนุนจากเงินประมาณแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่ แต่หากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนอาจทาให้ได้ผลงานวิจัยใน
เชิงพาณิชย์ เช่น การศึกษาผลกระทบต่อพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐ ท้องถิ่น ภาคSMES ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
7. การที่มหาวิทยาลัยยังได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยโรคพยาธิใบไม้ในตับแสดงให้ เห็ นว่า
ผลการวิจัยยังไม่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชากรในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ
8. มหาวิทยาลัยควรยกระดับงานวิจัยด้านการเกษตรในเรื่องเกษตรสมัยใหม่ เช่น เรื่องโคขุน
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 1
ทีป่ ระชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมรั บทราบและให้การรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) ตามเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และ
รายงานกระแสเงินสด ประจ าเดื อน มกราคม พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และมอบหมายให้ รองอธิ การบดี ฝ่ายวางแผน
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

-4ยุทธศาสตร์จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาเขตหนองคายเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในครั้งต่อไป
4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อ ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2558 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป และได้ยกเลิก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 นั้น ในการนี้ เพื่อให้การอนุวัติข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของ
มหาวิทยาลั ย ขอนแก่น ซึ่งใช้บั งคับ ภายในมหาวิทยาลั ยขอนแก่นเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยและสอดคล้ องกั บ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวน 2 ฉบับ มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจักได้ดาเนินการประกาศและบังคับใช้ต่อไป
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบหลักการและกลั่นกรองจากคณะกรรมการอานวยการภายใต้
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2559 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2559 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ตามลาดับ ดังนี้
5.1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็น ชอบหลักการ (ร่ า ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ด้วย การ
ประชุมและการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตามเสนอ โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่
ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาและปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป
5.1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทน และการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่2)
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการ
แทน และการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่2) ตามเสนอ โดยขอให้ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่
ประชุม
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
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-55.2 การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. รับทราบกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทต่างๆ ตามเสนอ
2. อนุ มั ติ หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ ในการสรรหานายกสภามหาวิ ทยาลั ยและกรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ตามเสนอ และก าหนดสั ดส่ วนและกลุ่ มความเชี่ ยวชาญในการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 15 คน ดังนี้
1) ด้านบริหารจัดการองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 คน
2) ด้านการศึกษาและวิจัย
จานวน 3 คน
3) ด้านกฎหมาย/บริหารงานบุคคล
จานวน 2 คน
4) ด้านการเงิน ทรัพย์สิน และการลงทุน
จานวน 3 คน
5) ด้านพัฒนาสังคม
จานวน 1 คน
6) ด้านการต่างประเทศ
จานวน 2 คน
7) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 คน
5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ตามเสนอ
5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
มติ ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การแต่ งตั้ งคณะกรรมการด้ านการบริ หารจั ดการที่ ดี (Good
Governance) ตามองค์ประกอบ ดังนี้
1. นายเตช บุนนาค
เป็นประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายสุรพงษ์ ชัยนาม
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายอานาจ พรหมสูตร
เป็นกรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
6. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
7. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา
8. ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
เป็นกรรมการ
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-6กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา
9. นางกาญจนศรี สิงห์ภู่
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
10. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
เป็นกรรมการและเลขานุการ
11. ผู้อานวยการกองแผนงาน
เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
5.5 การปฏิบัติตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 25/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยช่วงเวลาที่ รองศาสตราจารย์กัลปพฤกษ์ ผิวทอง
งาม ได้ขอลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการนั้น คาบเกี่ยวกับช่วงเวลาตามเงื่อนไขของการดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 25/2555 ซึ่งอาจมีผลครบถ้วนตามเงื่อนไข
ดังกล่าวด้วย ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการตามแต่
กรณีที่เกิดขึ้นก่อน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 340 คน ตามการ
เสนอของมหาวิทยาลัย
6.2 การอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน 27 หลักสูตร ตามเสนอ
3. เห็นชอบการแก้ไขชื่อหลักสูตร จาก “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล”
เป็น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ” และแก้ไขชื่อปริญญา จาก “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การ
พยาบาล)” เป็น “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)” ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
7.1 รายงานประจางบประมาณ 2558 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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-77.2 รายงานคาสั่ง ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ

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