มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 หนังสือ “เดินย้อนยุค : พัฒนาชาติจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ”
ประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้สละเวลาไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือ
“เดินย้อนยุค : พัฒนาชาติจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา และในวันนี้ได้นา
หนังสือดังกล่าวมามอบให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถไปร่วมงานในวันดังกล่าวได้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนมิถุนายน 2559
อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่
1.1 น.ส.ฐิติกานต์ เพาะโภชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับทุนโครงการ Global Undergraduate Exchange Program ประจาปี 2559-2560 ของมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน (ฟุลไปรท์ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นนักศึกษาเพียง 1 ใน 4 คนที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศไทย เพื่อเดินทางไป
แลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 4-5 เดือน
1.2 รศ.ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรม
เชิงพาณิชย์-กระบวนการนวัตกรรม ในงาน NESP Innovation Award 2016 ด้วยผลงานเรื่อง “ระบบการนาความเย็น
จากน้าล้นของเครื่องผลิตน้าแข็งกลับมาใช้ในการผลิตน้าแข็ง”
1.3 นายจิรวัฒน์ อัศวขจรศักดิ์ นักศึกษาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
โครงงานค้ น คว้ าอิ ส ระระดั บ ปริ ญญาตรี จากผลงาน Designing Gold Nanoparticle Translocation through Cell
Membrane for Applications in Nanomedicine
1.4 นายฐานัน จันทร์แจ่มศรี นักศึกษาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล Best Poster
Presentation จากผลงาน The 3D Modelling of Heat Transfer in Soil
1.5 ในการประชุ ม วิ ช าการสมาคมอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในการท างาน
ประจาปี 2559 (ครั้งที่ 22) “OSHE สาหรับอุตสาหกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” โดยนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนาเสนอรูปแบบโปสเตอร์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การนาเสนอรูปแบบ Oral Presentation รองชนะเลิศอันดับ 1
โดยนางสาวอาริยา ปานนาค และรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยนางสาววรวรรณ ภูชาดา

-21.6 นายพีรดนย์ ก้อนทอง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล รางวัล รองชนะเลิ ศ ประเภทเครื่องนุ่งห่ มใ นการประกวด
Thailand Innofashion Awards 2016 (TIFA2016) ภายใต้ผลงานที่มีชื่อว่า “ESAN THE MODERN LEGACY 16”
1.7 นักศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในชื่อทีม “You Light
Up My Life” คว้าทุนต่อยอดนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคมในโครงการ “บ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม : Active Citizen : Geek so Good” ที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยมีเงินรางวัล 70,000 บาท
2. การดาเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่
2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมหกรรมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสถาปัตยกรรม และการวางแผน ประจาปี 2559 ในการนี้มีการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : Economic
of Urbanization in the GMS”
2.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการอบรมจรรยาบรรณผู้บริหาร การเรียนรู้สู่ภาวะผู้นา
ในการบริหารงานเชิงจริยธรรม : ตามรอยพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โดยพระอาจารย์เกริกเกียรติ์ กิตฺติวโร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม
ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บรรยายธรรม
2.3 กรมทางหลวงชนบท มอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาวิจัย ทางข้ามม้าลาย 3 มิติ
(3 Pedestrian Crossing) ทดลอง ติดตั้ง ศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจร ความปลอดภัยในสภาวะก่อน
และหลังการติดตั้ง รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้ ก่อนตัดสินใจขยายผลเพื่อสร้างมิติใหม่อานวยความปลอดภัยของ
การใช้ถนนในประเทศไทยต่อไป
3. การดาเนินงานด้าน Excellent Academy ได้แก่
3.1 Smart Campus: ส านักหอสมุด มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้ อมู ล
วารสารวิชาการ SAGE Premier และ ฐานข้อมูลออนไลน์ Gale Lingo
ฐานข้ อมู ล Gale Lingo เป็ นฐานข้ อมู ลออนไลน์ ส าหรั บการฝึ กทั กษะภาษาอั งกฤษ
ระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนของการเรียนรู้และแบบทดสอบ
ฐานข้อมูล SAGE Premier เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการแบบ Peer-reviewed สหสาขา
มีมากกว่า 730 ชื่อเรื่อง 700,000 บทความที่เป็นเอกสารฉบับเต็ม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์
และบริหารธุรกิจ เป็นต้น สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1999-ปัจจุบัน ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ไม่จากัดจานวน
3.2 NESP Innovation Fair 2016: อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดงานนิทรรศการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการในการบ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมอบรมทักษะอาชีพนวั ตกรรมโดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานต่อยอดธุรกิจใหม่ให้ยั่งยืน
3.3 National Conference: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย
สัตวศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย กว่า 30 สถาบัน และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

-3สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่
27 – 30 มิถุนายน 2559
3.4 Internationalization:
- สาขาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับ SVKM’S Narsee Monjee Institute of Management Studies เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ณ ประเทศอิ น เดี ย “International Symposium on Knowledge and Communication (ISKCOM 2016) : Future
Librarianship : Innovation, Embedded, Sustainable and Emerging Trends” ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2559
- “ The 4 th International Conference for Science Educators and Teachers:
Bridging the Gap, Moving to the Future: ISET2016” จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ College of Education, Mindanao State University-lligan Institute of
Technology ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2559
- 2016 US-Thai Pharmacy Education Consortium โดยความร่ วมมื อระหว่ าง
US-Thai Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand ศู นย์ ประสานงานการศึ ก ษา
เภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 30
พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเภสัชศึกษา
เภสัชกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา 14 สถาบัน และประเทศไทย 19 สถาบัน
- เจรจาความร่วมมือกับ University of Sheffield ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Sheffield ประเทศสหราชอาณาจักร โดยได้ต้อนรับ Dr.
Allister McGregor Department of Political เนื่องในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการในด้านการสอนและการวิจัย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยในโครงการ Newton Fund Institutional โดย
British Council ประเทศสหราชอาณาจักร
- มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Baja California
ประเทศเม็ กซิ โ ก (Prof. Guillermo Perez Cortez, Chair of Department of Orthodontic) และ Modern Dental
College & Research Centre, Indore ประเทศอิ น เดี ย (Prof. Dr. Amit Bhardwaj, Department of Orthodontics,
Modern Dental College & Research Centre) เนื่องในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
การบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานด้านทันตกรรมจัดฟัน ระหว่างวันที่ 2 – 14 มิถุนายน 2559
- สถาบันขงจื่อ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก Hubei Provincial Department of Education
ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจี น น าโดย Mr. Zhang Jinyua, Deputy Director GeneraI Hubei Provincial Department Of
Education ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ แทนจาก Hubei Provincial Department Of Education
เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมหารือกับจังหวัดขอนแก่น ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
- สานักงานประสานงานองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย นาโดย Mr. Michael Bäk,
Advisor to the UN Resident Coordinator เปิดงานนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: Sustainable
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

-4Development Goals” ระหว่างวันที่ 13-24 มิถุนายน 2559 โดยSustainable Development Goals มีเป้าหมายใน
การขจัดความขาดแคลนเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดี, การเข้าถึงพลังงานที่สะอาด, การมีงานที่มีคุณค่า และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
- Mr. Yang Jingyuan, the Principal of Yunnan Traffic Technician College (YTTC)
ประเทศจีน และคณะฯ และผู้บริหารจาก Lancang River Xishuangbanna Port Management Association มาเยือน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ MI เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ
การวิจัยและการอบรมกัน
- มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมประชุมหารือการจัดสหกิจศึกษาอาเซียนร่วมกับ
ตัวแทนจากบริษัทเบทาโกร จากัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาไปทาสหกิจศึกษาในสานักงาน
และฟาร์มของบริษัทเบทาโกรที่ประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว ทางบริษัทฯ ได้มีการเตรียมนักศึกษาและเตรียม
ผู้ให้คาปรึกษาในสถานประกอบการ โดยในปี 2559-2560 ทางบริษัทจะรับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแห่งแรก
- การประชุมหารือการจัด Transnational Education ร่วมกับ ผู้บริหาร จาก IC
คณะพยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, บริหารธุรกิจและการบัญชี, เทคนิคการแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
โดยคาดว่าหลักสูตรที่มีความเป็นไปได้ในการจัด Transnational Education กับ UK โดย การสนับสนุนจาก British
council (BC) คือ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขา Biochemistry ร่วมกับ London School และ หลักสูตรปริญญาตรี
ของวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ University of Central Lancashire
- ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
และจัดกิจกรรมร่วมกัน คณะผู้บริหารจาก Mawlamyine University และ International Rescue Committee
(IRC) ประเทศเมียนมาร์ ,อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึก ษาจากสถานทูตอินโดนีเชียเพื่อเตรียมความพร้อมการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ (AASIC 2017)
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
Hankuk University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเจรจาความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ในภาคอีสาน
เพื่อทาการสอนเรื่องวัฒนธรรมและภาษาเกาหลีให้กับนักศึกษาหรือประชาชนที่ต้องการไปทางานที่สาธารณรัฐเกาหลี
3.5 Fluke Free: มูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเครื่องอั ลตราซาวด์
แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อใช้ในโครงการ “Fluke Free” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา”
3.6 ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดขอนแก่น : การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) ของโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด ระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ( สนข. ) กระทรวงคมนาคม
มอบให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มข. เป็นผู้ดาเนินการศึกษา
4. การดาเนินงานด้าน Culture & Care Community ได้แก่
4.1 พิธีพระราชทานเพลิงศพ “ครูใหญ่”นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ
ได้ร่วมใจกันทุ่มเททางานเชิดชูเกียรติอย่างสูงแด่ “ครู” แสดงออกถึงความกตัญญุตา ผู้ทาคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

-5เสียสละร่างกายของตนเพื่ออุทิศให้นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษาเรียนรู้ เป็นสิ่งสุดท้ายแห่งการแสดงความ
กตัญญุตาในความรู้อุปการะที่ท่านทาแล้วแก่นักศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร 25 ปี
4.2 Care Community:
- คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการอบรมระยะสั้น Strengthening Midwifery
Educators in Lao PDR เพื่อส่ งเสริ มการพัฒ นาการเรียนการสอนทางการผดุงครรภ์ในสถาบันการศึกษา และ
พัฒนาการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ประจาโรงพยาบาลในแขวงต่างๆ ของ สปป.ลาว
- สถิติการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา
มียอดผู้เข้าชมทั้งสิ้น 50,180 คน
5. การดาเนินงานด้าน Creative Economy & Society ได้แก่
5.1 งานสร้างสรรค์เพื่อบุคคลพิเศษ อ.ดร.สัญชัย สันติเวส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการวิจัย “การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สาหรับนักเรียนตาบอดระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย” ได้จัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิจัย ที่เป็นกิจกรรมการเรียนแบบมีส่วนร่ว มระหว่ าง
นักเรียนปกติและนักเรียนตาบอดซึ่งได้ใช้สื่อ การเรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนตาบอด ได้รับรู้และเข้าถึงภาพศิลปะ มีคุณค่า
ก่อให้เกิดพัฒนาการของมนุษยชาติ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ได้เช่นเดียวกับผู้ที่สายตาปกติ
รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้จัดงาน Startup Thailand ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้ประสานความร่วมมือ 10 กระทรวง รวมถึง
องค์กรร่วมสนับสนุนการจัดงานมากกว่า 50 องค์กร โดยในงานดังกล่าวได้มีการนาเสนอจาก Speakers 200 คน
จากประเทศไทยและต่างประเทศ แสดงนิทรรศการจากภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างประเทศ
มากกว่า 70 บูธ มี 180 Startup จากประเทศไทยและต่างประเทศ กว่า 36,000 คน เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวได้รับการตอบรับและประสบผลสาเร็จค่อนข้างมาก จึงได้กาหนดจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าว
ในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้
STARTUP THAILAND REGIONAL TENTATIVE TIMELINE
- จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา (CMECC)
- จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
- จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ณ ดวงจิตรีสอร์ท หาดป่าตอง
EVENT COMPOSITION
ร้อยละ 40
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
Seminar / Workshop
Special Activity
Exhibition
- Keynote Speaker จากต่างประเทศ - “Local Based
- What is StartUp?
/ชั้นนาของประเทศไทย
HACKATHON; Innovate Idea - Local StartUp Ecosystem
- Workshop for ‘StartUp’ your Pitching
- Government Support
own business
- ‘Meet the Mentor’ on Stage - StartUp Sector (8 Sectors)
- Thailand StartUp District
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
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- Bank, Telco, VC, Universities
- CLMVT StartUp District
- Coffee Talks - Co-Working Space
ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการใช้
สถานที่จัดงานและขอให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันและสถานที่ดังกล่าวด้วย
และในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับ StartUp ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นแห่งหนึ่งที่ จะขอเข้ามาทา
Eco-System ของ StartUp อาจจะอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือในอนาคตอาจไปอยู่ที่สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เพื่ อ ที่ จ ะสร้ า งการฝึ ก การเรี ย นรู้ Eco-System ในนั ก ศึ ก ษาที่ มี ไ อเดี ย StartUp เข้ ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปต่อยอดในอนาคตได้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 กาหนดการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยร่วมต้อนรับ และรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คานวณศิลป์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการ จึงขอให้รองอธิการบดี
ฝ่ายการต่างประเทศได้นาเสนอกาหนดการต่อที่ประชุม
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกาหนดการเดิมเวลา 16.30 น.
จะมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การลงทุนใน สปป.ลาว: จะลงทุนอย่างไรใน สปป.ลาว” โดยนาย ปอ. คาเลียน พนเสนา
รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน นั้น ได้มีการยกเลิกการบรรยาย ซึ่งในเวลาดังกล่าวจะมีการถ่ายวีดีทัศน์
เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแทน ทั้งนี้ หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดที่จะเดินทางไป
ร่วมงานเอง สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เตรียมบัตรจอดรถไว้ให้ และสานักงานมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมรถสาหรับ
ท่านทีไ่ ม่สะดวกเดินทางไปเอง โดยขึ้นรถเวลา 16.00 น. ณ หน้าอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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ฉบับรับรอง จากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

-7ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด
ประจาเดือนพฤษภาคม 2559
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และ
รายงานกระแสเงินสด ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
5.1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนผู้ ดารงตาแหน่ ง ทางวิ ช าการ พ.ศ. 2559 ตามที่ เ สนอ โดย
ขอให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
5.1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมขอให้พิจารณาทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภา
วิชาการ พ.ศ. 2559 อีกครั้ง และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดาเนินการปรับปรุงและแก้ไข แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
5.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5.2.1 ขอความเห็นชอบการดาเนินการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
5.2.2 ขอความเห็นชอบการดาเนินการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงาน 5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติการแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตามเสนอ
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-82. ให้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ด าเนิ นการสรรหาต่ อ โดยแจ้ งให้ รอง
ศาสตราจารย์ กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม จัดทาแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ใน 4 ปี ข้างหน้า โดย
ละเอียดและเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่ และให้
เสนอผลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.4 อธิการบดีได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยเนื้อหาใน
ระเบียบวารที่ 5.4 และระเบียบวาระที่ 7.1 มีเนื้อหาที่ต้องนาเสนอควบคู่กันไป ดังนั้น จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมเพื่อ
นาระเบียบวาระที่ 7.1 มานาเสนอไปพร้อมกับระเบียบวาระที่ 5.4
มติ ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ
5.4 ขออนุมัติยุบเลิกสถาบันวิจัยและพัฒนา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติยุบเลิกสถาบันวิจัยและพัฒนาตามที่เสนอ
7.1 การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 829 คน ตามการ
เสนอของมหาวิทยาลัย
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
มติ ที่ประชุมพิจ ารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมิน ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ
6.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
มติ ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ วมี มติ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงรายชื่ ออาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
7.1 การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นาไปนาเสนอร่วมกับระเบียบวาระที่ 5.4 -
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-97.2 รายงานคาสั่ง ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ประจาเดือนมิถุนายน 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.4 ผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.5 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ประจาปี 2558 ของสานักงาน ก.พ.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.6 ผลการดาเนินการทางวินัยของนายสถาพร ไพบูลย์ศักดิ์
(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
8.1 วิเคราะห์ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และเห็ น ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรก าหนดสั ด ส่ ว นเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ค่าตอบแทนสาหรับข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา 1.4 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ให้
ใช้อัตราดังกล่าวโดยมิใช่เป็นการถาวรตลอดไป
ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8.2 อธิการบดีได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมให้ผศ.ปาริชาต บุตรวงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง เข้าร่วมรับฟังในระเบียบวาระดังกล่าว
มติ ที่ประชุมอนุญาต
8.2 รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2560
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
8.3 การกากับติดตามการดาเนินงานงานด้านจรรยาบรรณในระดับคณะหน่วยงาน สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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