มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559
กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2559 นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกาหนดจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559
ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.
2559
อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่
1.1 นายจั กรกฤษณ์ จั นทเรื อง นั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 1 สาขาวิ ชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ ประจาปีการศึกษา 2558
พร้อมรับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จานวน 4,000 บาท
1.2 ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถคว้ารางวัลมาได้ 2 รางวัล จากการแข่งขัน “การประชันสุดยอดฝีมือทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจ าปี 2559” ได้ แก่ รางวั ล Top Score in Matlab และรางวั ล Top Score in Presentation โดยมี ผศ.ดร.ดารณี หอมดี
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3 นั กศึ กษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น คว้ ารางวั ลชนะเลิ ศประเภท SIMPIC
พร้อมกวาดรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมรายบุคคล ในการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
1.4 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.เกรียงไกร
กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และผศ.ดร.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล
“สิงห์ทอง” นักบริหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2559
1.5 ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา อาจารย์ประจา และนายอาพล บุญพินิช นักศึกษา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับรางวัลการนาเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ

-21.6 Thailand Toray Science Foundation (TTRF) มอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปี พ.ศ. 2558 ประเภทบุคคล ให้แก่ ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
1.7 ศ.อรุณรัตน์ ฉวีราช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรและพืชอาหาร ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก TTRF
1.8 อ.อนิ สรา บุ ญสด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ฝ่ ายมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลที่ 3
ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต้ น จาก Thailand Toray Science Foundation หั วข้ อ “ผลของสารสกั ดหยาบจาก ผั กคราดหั วแหวน
ที่มีต่อร้อยละและ อัตราการเจริญเติบโตของเพลี้ยอ่อนและผลกระทบต่อแมลงช้างปีกใส”
1.9 ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง รับรางวัลผู้ใช้แสงซิ นโครตรอนดีเด่น ภาควิชาการ ปี 2558
ในงาน Thailand Synchrotron Conference and Exhibition (TSCE)
1.10 รศ.คูณ โทขันธ์ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับการเชิดชูเกียรติ
รางวัลวัฒนธรรมสัมพันธ์ สาขาศาสนาและประเพณี จากการพิจารณาและคัดเลือกเพื่อเชิดชู เกียรติศิลปินมรดกอีสาน
และผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจาปี 2559
2. การด าเนิ นงานด้ าน Green & Smart Campus : มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น และ สถานี โทรทั ศน์
ไทยพีบีเอส ประชุมร่วมรณรงค์ประหยัดน้า “แบ่งน้าใช้ ปันน้าใจ สู้ภัยแล้ง” เพื่อสร้างความร่วมมือลดการใช้น้าให้ได้
ร้อยละ 30 ให้มีน้าใช้พอเพียงในฤดูแล้ง
3. การดาเนินงานด้าน Excellent Academy ได้แก่
3.1 การเจรจาความร่วมมือต่างๆ อาทิ การลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกัน เป็นรอบที่ 4 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การลงนามความร่วมมือกับ
มูล นิ ธิร ากแก้ว ในการดาเนิ น โครงการขับ เคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ร่ว มกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การลงนามความร่วมมือกับ Xidian
University มหาวิทยาลัยชั้นนาของจีน ที่มีความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสารสนเทศ ทั้งนี้ สาระสาคัญ
ในการเจรจากล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์บุคลากร
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การทาวิจัยร่วมกัน , ผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศ และผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการผู้รับทุนรัฐบาลไทย และ
หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทุนการศึกษากับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการให้ทุนการศึกษา แก่
บุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่นๆ, ให้การต้อนรับ Mr. Zhou Gaoyu เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาประเทศไทย เจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดทาหลักสูตรร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษากับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หารือความร่วมมือทางวิชาการและฟังบรรยาย
เกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์และสภาวะเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่วัฒนธรรม จากเอกอัครราชทูตไทย ประจากรุงย่างกุ้ง
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการบริษัทต่างๆ ณ ประเทศเมียนมาร์ ในการรับนักศึกษา
สหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงาน
3.2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ “Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAIC) ครั้งที่ 17” ในหัวข้อ
Veterinary Practice Towards One-Health
3.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตจังหวัดขอนแก่นและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กาหนดจัดประชุมหารือ รัฐ เอกชน ประชาคมชาวขอนแก่น
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

-33.4 โครงการ “ประชารัฐ 3,000 ล้าน โคเนื้ออีสานสู่ AEC+3” จัดขึ้นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์โคเนื้ออีสาน 10 ปี (ปี พ.ศ.2560 – 2569) มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคีภาคประชาชน และ สปป.ลาว เข้าร่วมหารือ และมีการ เปิดตัว สมาคมโคเนื้ออีสาน (สคอ.)
The E-San Beef Cattle Association (ESB)
3.5 การผลักดันห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน โดยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าเยี่ ย มชมการดาเนิ น งานของส านั กหอสมุด พร้ อมสนับสนุนและผลั กดันให้ ส านักหอสมุ ดเป็นแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่
ทรงคุณค่า และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนชุมชนรอบข้าง
3.6 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมถวายรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง
ทางคณิตศาสตร์ฯ
3.7 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์ประธาน
เปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการอพ.สธ. ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเสด็จพระราชดาเนินเป็น
องค์ประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. การดาเนินงานด้าน Culture & Care Community ได้แก่
4.1 คณาจารย์และนักศึกษา กว่า 20 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโครงการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์
โดยไปแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ NUS ที่เรียนวิชา
ภาษาไทยเป็นวิชาเลือกหรือวิชาโท ระดับ 1-6 ของ Centre For Language Studies
4.2 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการ "นักศึกษาสัตวแพทย์ร่วมใจ
ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลพิษสุนัขบ้า โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์
การทางานร่วมกันและทักษะการตรวจสุขภาพและควบคุมบังคับสัตว์เล็กเบื้องต้น และยังเป็นการช่วยในการป้องกัน
และควบคุมการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงสู่คน
4.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างศาลา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาลากลางบ้านโนนม่วง
หลังใหม่ซึ่งทดแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม โดยอธิการบดีพร้อมคณะฯ ทาพิธีมอบศาลาแก่ผู้ใหญ่บ้านชุมชนติดรั้วมหาวิทยาลัย
4.4 มหาวิทยาลั ยขอนแก่นอบรมเครื อข่ ายผู้ ประกาศชุมชน และหอกระจายข่าวในชุ มชน
รอบรั้วมหาวิทยาลัย “ฝ่าวิกฤติภัยแล้งด้วยวิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นโครงการที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบคืนให้กับสังคม
โดยเน้นไปที่บ้าน วัด โรงเรียน (3 บวร) สร้างการเรียนรู้สู่สังคมเป็นสุข
4.5 โครงการ “เสริมประสบการณ์สู่นานาชาติ Thai Cultural Experience & International
Village Camp Project in Thailand for OSAKA GAKUIN UNIVERSITY, JAPAN” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ให้มีจิตสานึกแห่งการให้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยคณะวิทยาการจัดการ
5. การดาเนินงานด้าน Creative Economy & Society : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโครงการถนนศิลปะ (Art Lane) ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2559 ณ ถนนสะพานขาว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. แสดงความชื่นชมที่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
และชื่นชมการดาเนินการโรงบาบัดน้าเสียของมหาวิทยาลัย ซึ่งคงจะนาไปสู่การจัดการของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste)
ในที่สุด รวมถึงการบริหารจัดการน้าซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากทีม่ หาวิทยาลัยยังคงต้องดาเนินการต่อไป
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

-42. เนื่องจากปี 2560 จะครบรอบ 50 ปีความร่วมมือทางด้านพลั งงานของไทย-ลาว ซึ่งศาสตราจารย์
บุญรอด บิณฑสันต์ เป็นผู้ริเริ่มในเรื่องดังกล่าว ในโอกาสนี้เห็นควรที่ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการดาเนินกิจกรรม
ความร่ ว มมื อ ด้ า นพลั ง งานกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นร่ ว มกั บ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) โดยขอ
งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานได้
3. เรื่องระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นเป็นเรื่องที่ดีมาก นับเป็นโครงการต้นแบบ
(Model Cases) ที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนได้ดาเนินการ ทั้งนี้ การออกแบบระบบขนส่งสาธารณะควรเป็นการ
ออกแบบที่สามารถดึงให้เอกชนเข้ามาลงทุนได้ รวมถึงเรื่องเทคนิคบางอย่างควรมีงบประมาณเพื่อการ Contract Out
ให้ การทางานด้านเทคนิ คมีประสิ ทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ด้านการออกแบบลั กษณะโครงการที่ เป็น Light rail ควรแบ่ ง
เป็นช่วงๆ (Phase) เพื่อการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์มากที่สุด และแม้โครงการแล้วเสร็จ
ก็ต้องสามารถต่อเติม ขยายเพิ่มได้อีก และเมื่อออกแบบแล้วเสร็จอาจนาเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณา
ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมได้
4. ควรแก้ไขคาศัพท์ “เมืองบริวาร” เป็น “เมืองข้างเคียง” แทน
5. การขยายระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดขอนแก่นควรมีการเตรียมความพร้อมในการ
วางแบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
6. มหาวิทยาลัยควรมีการรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบ 3 เดือน ตามทิศทาง
นโยบายพันธกิจ เป้ายุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และควรมีการรายงานผลติดตาม
การดาเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในรอบ 3 เดือนด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้
1. หน้า 4 บรรทัดที่ 31-32 แก้ไขข้อความจากเดิม “...แสดงให้เห็นว่าการวิจัยยังไม่สะท้อน
ต่อการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชากรในพื้นที่ได้ ” แก้ไขเป็น “...แสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยยังไม่ส่งผลต่อการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชากรในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ”
2. หน้า 4 บรรทัด 33 แก้ไขข้อความจากเดิม “...ด้านการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องโคขุน”
แก้ไขเป็น “...ด้านการเกษตรในเรื่องเกษตรสมัยใหม่ เช่น เรื่องโคขุน”
3. หน้า 20 บรรทัดที่ 18 แก้ไขข้อความจากเดิม “...ซึ่งหากพิจารณาศักยภาพของวิทยา
เขตหนองคาย...” แก้ไขเป็น “...ซึ่งมีทั้งศักยภาพและความท้าทาย...”
4. หน้า 20 บรรทัดที่ 19 แก้ไขคาว่า “การพยาบาล” เป็น “การรักษาพยาบาล”
5. หน้า 20 บรรทัดที่ 19-20 แก้ไขข้อความจากเดิม “...ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยอาจมี
การลงพื้นที่เพื่ อร่ วมการพิจารณาและวิเคราะห์ศั กยภาพของวิ ทยาเขตหนองคาย” แก้ไขเป็น “...ดังนั้น สภา
มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการประชุมที่วิทยาเขตหนองคายและลงพื้นที่เพื่อร่วมการพิจารณาแผนการพัฒนาของวิทยาเขต
หนองคาย”
และหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

-5ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. รับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงิน
สด ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตามทีเ่ สนอ
2. เห็นชอบแนวทางให้บริษัทตรวจสอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้
ขอให้พิจารณาเลือกบริษัทด้วยความรอบคอบ
และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2 สรุปรายงานการศึกษาดูงาน ณ Xidian University ณ นครซีอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
5.1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทาง
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมขอให้พิจารณาทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐาน
ภาระงานและผลงานทางวิ ชาการของผู้ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 อีกครั้ ง และมอบหมายให้ ร องอธิ การบดี ฝ่า ยทรั พ ยากรบุค คลรั บ ข้ อ สั งเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดาเนินการปรับปรุงและแก้ไข แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
5.1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ชื่อตาแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการได้มา และการพ้นตาแหน่งของรองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบหลั ก การ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ย ชื่ อ
ตาแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นตาแหน่งของรองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
งาน พ.ศ. 2559ตามทีเ่ สนอ
5.1.3 (ร่ าง) ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ว่ าด้ วย คณะกรรมการประจ าส านั กงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
ประจาสานักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

-65.1.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วน
งาน และการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง
การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2559 ตามที่เสนอ โดยขอให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย
5.1.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ผังแม่บทและการก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุม) ควร
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ผังแม่บท
และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ โดยขอให้ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน รับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
5.1.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ โดยขอให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
5.2 งบประมาณกลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการอนุมัติการตั้งงบประมาณกลางปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 115.4626 ล้านบาท ตามที่เสนอ
5.3 ขอความเห็นชอบโครงการเพื่อการรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีอื่นๆ
5.3.1 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ โดยให้กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่คานวณจากผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา
และขอให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
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-75.3.2 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการโครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ ประจาปี
การศึกษา 2559 ตามที่เสนอ โดยขอให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
5.3.3 การรั บ สมั ค รเพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ใน
โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559
ทีป่ ระชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในโครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2559 ตามที่เสนอ
5.4 ขออนุมัติหลักการยุติการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติหลักการยุติการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามที่เสนอ
5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตาม พันธกิจ
และนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ทีป่ ระชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ(รายละเอียดปรากฎในรายงานการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธี ร ชั ย เนตรถนอมศั ก ดิ์ เป็ น
กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการกากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายการ
บริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
5.6 ขออนุมัติการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชน
สัมพันธ์ แทนตาแหน่งที่ว่างลง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 173 คน ตาม
การเสนอของมหาวิทยาลัย
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-86.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
มติ ที่ประชุมพิจ ารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมิน ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ
6.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 8 หลักสูตร ตามทีเ่ สนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
7.1 รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.2 รายงานประจาปีงบประมาณ 2558 ของวิทยาลัยนานาชาติ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.3 รายงานคาสั่ง ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ประจาเดือนมีนาคม 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
8.1 สรุปรายงานการกากับและติดตามผลการงานด้านจรรยาบรรณในระดับคณะหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติ ที่ประชุมรับทราบ
8.2 การสรุปผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดที่ 25
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการจัดทาและรวบรวม
ข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยตามกรอบระยะเวลาดังกล่าวด้วย
--------------------------------------------------------------------
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