มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมคลับเฮาส์ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร
ประธานได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร และร่วมงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดที่ 25 ที่มหาวิทยาลัยจัดขั้น ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนพฤษภาคม 2559
อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่
1.1 นายจักรกฤษณ์ จันทเรือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศสุนทรพจน์ระดับประเทศ จากการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวัน
อนุรักษ์มรดกไทย จัดโดยสานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร
1.2 อาจารย์สมรภพ บรรหารักษ์ อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ คว้ารางวัลนักศึกษา
ปริญญาเอกดีเด่น (The Dr. Joan Hrubetz Doctoral Student Award) จากสมาคมพยาบาลเกียรติคุณนานาชาติ
ซึ่งขณะนี้กาลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางการพยาบาล ณ Saint Louis University, USA
1.3 นายอนุสรณ์ แพงสาย นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิ ศ “DURAGRES Design Awards 2016 with Wallpaper” ภายใต้ แนวคิ ด “Tiles That Reflect Your Style”
การประกวดออกแบบกระเบื้องปูพื้น และกระเบื้องบุผนัง โดยได้รับรางวัลทุนการศึกษาดูงาน Business of Design Week
ณ ประเทศฮ่องกง พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท โดยบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
1.4 รางวั ลในงาน 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
มนทกานติ รั ตน์ นางสาววิ ราวดี ชลวณิ ช ได้ รั บรางวั ล Gold Medal และรางวั ล Owner of Invention จาก World Invention
Intellectual Property Associations (WIIPA) ประเทศ Taiwan ผลงานวิจัยเรื่อง “Anti-Hair Fall Herbal Tonic”

-21.4.3 ผศ.นภภัค ใจภักดี ผศ. เอกพล ลิ้มพงษา ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ได้รับรางวัล Gold
Medal ผลงานเรื่อง “Firming Microemulsio”
2. การดาเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่
2.1 คณะพยาบาลศาสตร์เตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของส่วนงาน ภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2.2 สานักงานรักษาความปลอดภัย และการจราจร จัดกิจกรรมความรู้ขับขี่ปลอดภั ย
ให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างวินัยการจราจร มารยาทในการขับขี่ และลดปัญหาอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายสนับสนุนรุ่นที่ 1/2559 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.5 การปลุกสถานีวิทยุ มข. ให้ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ด้วยช่องทางออนไลน์ ที่ไม่มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เช่ น ใช้ ร ะบบการจั ด การสถานี ด้ ว ยโปรแกรมฟรี 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 ค้นคาว่า "Khon Kaen University" 24 ชั่วโมง
2.6 กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์ และ หอจดหมายเหตุ สานักหอสมุด เปิดตัว “KKU Virtual
Museum” application บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทาง mobile devices
3. การดาเนินงานด้าน Excellent Academy ได้แก่
3.1 ประชุ ม การเตรี ย มการจั ด งาน Thailand mHealth SANA-KKU Bootcamp
Hackathon 2017 ร่วมกับผู้แทนจากคณะและหน่วยงานต่างๆ เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวม และจัดการเรียนรู้
ด้วย Digital Technology เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขให้ดีขึ้น โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ SANA-MIT และคณาจารย์จาก Harvard Medical School และ Massachusetts Institute
of Technology (MIT)
3.2 H.E. Mr. Ben King เอกอั ค รราชทู ต นิ ว ซี แ ลนด์ ประจ าประเทศไทย เดิ น เยื อ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงโอกาส
และความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย
3.3 ผู้ บ ริ ห ารจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลี ย เจรจาเพื่อขยาย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ เพิ่มเติม ภายใต้โครงการ New Colombo Plan
3.4 เจรจาความร่ วมมื อกับ Dr. Christy McKincy, University of Washington การประชุ ม
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาโครงการวิจัยร่วมกัน
3.6 จัดประชุมสร้างเครือข่ายอาจารย์ชาวต่างประเทศในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความพร้อม
ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับโลก
3.7 เจรจาความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยวาเซดะ Waseda University,
Japan ทั้งนี้ ได้หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและจีนศึกษา (Chinese Studies) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติที่ดีในการนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

-33.8 การลงนามความร่วมมือกับ Sangmyung University สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงด้านการสอนภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการออกแบบ
3.9 ประชุ ม หารื อ เรื่ อ งการขยายความร่ ว มมื อ กั บ University of Georgia (UGA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทาวิจัยร่วมกัน การขอทุน USAID การจัด Training Course
และ Mini Symposium on Food Safety
3.10 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
เพื่อร่วมกันดาเนินการพัฒนาด้านวิชาการระดับการศึกษาพื้นฐานแบบ STEM Education
3.11 การลงนามความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดาเนินโครงการ
กาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีถวายเป็นพระราชกุศ ลแด่ 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) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(ว.ช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกระทรวงสาธารณสุข
3.13 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Food Innopolis ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ซึ่งมีตัวแทนจากภาคเอกชน 14 องค์กร หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ 7 หน่วยงาน และจากมหาวิทยาลัยไทย 12 แห่ง
3.14 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดเสวนา เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดลาดับ
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 สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่เข้าร่วมบ่มเพาะ
อาทิ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดซอกฟัน (Mpress) ปลาร้าก้อนและปลาร้าผงภายใต้แบรนด์เพชรดาปลาร้า และผลงานการ
ออกแบบของ Intelligent Design Center ในงาน Startup Thailand 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3.16 การอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจาปี
การศึกษา 2558 ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. การดาเนินงานด้าน Culture & Care Community ได้แก่
4.1 คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน 1 ปี พระเทพวิทยาคม
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
4.2 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม Mini Science Show ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาให้กับ
เยาวชนและผู้ปกครอง เช่น มหัศจรรย์เคมี เวทย์มนต์แห่งฟิสิกส์ มายากล...กลศาสตร์ เป็นต้น
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งรัฐบาลให้การสนับสนุนภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยแสดงให้เห็นว่าปัญหา
พยาธิใบไม้ตับ ในประเทศยังคงมีอยู่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดจาก
ประเทศไทย
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

-4รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยท้าทายไทย ซึ่งแบ่งงานวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. การแก้ปัญหาของ
ประเทศ 2. ความรู้วิจัยพื้นฐาน 3. งานวิจัยอื่นๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรด้านวิจัย มาตรฐานงานวิจัย เป็นต้น
ประธานได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องการใช้พื้นที่พุทธมณฑลอีสานเพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทาน
เพลิงศพพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอใช้พื้นที่บางส่วนของพุทธมณฑลอีสานเพื่อเตรียมจัดงานพิธี
และสร้างโรงพยาบาลในบริเวณดังกล่าวนั้น เนื่อ งจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
แหล่งน้าด้วยนั้น การขอใช้พื้นที่ชั่วคราว 5 ปี รวมถึงการเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์จะต้องดาเนินการขอความเห็นชอบ
ต่อรัฐมนตรีก่อนจึงจะดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ และสาหรับการใช้พื้นที่ในการสร้างรูปหล่อพระหลวงพ่อคูณ
อยู่ระหว่างการปรับปรุงการออกแบบพื้นที่ เพื่อให้สามารถรองรับผู้มาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในส่วนของพุทธมณฑลอีสาน
และส่วนที่มหาวิทยาลัยจะดาเนินการก่อสร้างขึ้น
ทั้งนี้ อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่จะดาเนินการเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ
ต้องทาถนนแยกจากเส้นทางหลักไปยัง พุทธมณฑลอีสาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประสานงานไปยังกรมทางหลวงชนบท
และกรมทางหลวงชนบทได้บรรจุไว้ในแผนการทาถนนเรียบร้อยแล้ว โดยมิต้องใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย
2. ส่วนพื้นที่สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต 4 ขอนแก่น นั้น หากพิจารณาตามข้อกฎหมายแล้ว
จะต้องมีการส่งมอบพื้นทีค่ ืนให้กรมธนารักษ์ก่อน เพือ่ พิจารณาคาขอและอนุญาตให้มหาวิทยาลัยดาเนินการก่อสร้างต่อไปได้
ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นจะรับเรื่องดังกล่าวข้างต้นไปดาเนินการเร่งรัดเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการตามแผนการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
“...อาจแก้ไข...” แก้ไขเป็น “...ควรแก้ไข...”
และหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาส 2
มติ ที่ประชุมรั บทราบและให้การรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด
ประจาเดือนเมษายน 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และ
รายงานกระแสเงินสด ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

-5ระเบียบวาระที่ 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 า ง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ว่ า ด้ วย ข้ อก าหนดการวิ จั ยในมนุ ษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
มติ ที่ประชุมเห็ นชอบหลักการ (ร่ าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกาหนด
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ
5.1.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ทีป่ ระชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา
ระดั บบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2559 ตามที่ เ สนอ โดยขอให้ ฝ่ า ยวิ ช าการและสื่ อ สารองค์ ก รรั บ ข้ อ สั ง เกต และ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
5.2 การขออนุมัติ ยุบเลิกและโอนภารกิจของศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการยุบเลิกศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. อนุ มั ติ โ อนภารกิ จ และทรั พ ย์ สิ น ต่ า งๆ ของศู น ย์ ป ระสานงานเขตอุ ต สาหกรรม
ซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกับสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
5.3 แนวปฏิบัติในการกากับติดตามคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2558
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทารายละเอียดวิชา การจัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามที่เสนอ
2. เห็นชอบตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่เสนอ
5.4 (ร่ า ง) ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Colima ประเทศเม็กซิโก
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ก ารจั ด ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ University of Colima ประเทศเม็กซิโก ตามที่เสนอ
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

-65.5 (ร่ า ง) ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ก ารจั ด ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส
5.6 ประเด็นนโยบายที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่เพื่อพิจารณาสนับสนุน
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบประเด็นนโยบายที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่
เพื่อพิจารณาสนับสนุน ตามที่เสนอ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบ
การพิจารณาด้วย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 340 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)
มติ ที่ประชุมพิจ ารณาแล้วอนุมัติต ามผลการประเมิน ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ
6.3 ขออนุมัติหลักสูตร ขออนุมัติปิดหลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รั บผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัติปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ
3. เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงรายชื่ ออาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
7.1 สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.2 รายงานผลการติ ดตามและประเมินผลงานของอธิ การบดี ตามพันธกิ จและนโยบายในการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว เห็นชอบให้ผ่าน และเห็นชอบรายงานผลการติ ดตามและ
ประเมิน ผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

-7พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการกากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีตามพั นธกิจและนโยบายการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอ ให้รายงานผลการประเมินต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุก
ภาคส่วนต่อไป
7.3 รายงานประจาปี 2558 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.4 รายงานคาสั่ง ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ประจาเดือนพฤษภาคม 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
8.1 เรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “เดินย้อนยุค : พัฒนาชาติจากประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ”
มติ ที่ประชุมรับทราบ
8.2 สรุปรายงานการกากับและติดตามผลการดาเนินงานงานด้านจรรยาบรรณในระดับคณะ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
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