มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2559
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีได้รับ
รางวัล EDUCATION LEADERSHIP AWARD จากงาน 7th Asia’s EDUCATION EXCELLENCE AWARD ณ ประเทศสิงคโปร์
ในโอกาสนี้ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมปรบมือแสดงความยินดี
มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความยินดี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 พิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
อธิ ก ารบดี ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2559 ตั้ ง แต่ เ วลา 13.00 น.
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีดังกล่าวด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25
กรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.2.1 ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18
กรกฎาคม 2558 และในบทเฉพาะกาล ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องดาเนินการภายในกรอบระยะเวลา ดังนี้
“มาตรา 73 ให้ น ายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบั ญญัติของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อ นวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”
ซึ่ งบั ดนี้ ได้ ครบก าหนด 1 ปี ตามนั ยมาตรา 73 เรี ยบร้ อยแล้ ว (ครบก าหนดเมื่ อวั นที่ 18
กรกฎาคม 2559) แต่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ มี ค ณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 เนื่องจากอยู่ระหว่างการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จึงเกิดข้อ
กังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันว่าจะสามารถปฏิ บัติหน้าที่
ได้หรือไม่นั้น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 453/2532 กรณี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง มี ส าระส าคั ญ โดยสรุ ป ว่ า ระยะเวลาตามบทเฉพาะกาลตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 นั้น เป็นบทบัญญัติเพื่อเร่งรั ดการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเก่าจึงยังคง
ปฏิบั ติห น้ าที่ต่อไปได้ ดังนั้ น เมื่อพิจ ารณาจากความเห็ นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดัง กล่ าว จึงเห็ นว่าเมื่อ
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มหาวิทยาลัยยังไม่มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันจึงสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องได้
2.2.2 กรณีประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยได้ขอให้พิจารณาทบทวนองค์ ประชุมของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันว่าควรกาหนดให้มีประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในฐานะกรรมการด้วยนั้น เนื่องด้วยองค์ประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่โดย
อาศัยอานาจตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ซึ่งไม่มีองค์ประกอบของประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยและไม่มีบทบัญญัติใดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ที่ให้เทียบตาแหน่งประธานสภาคณาจารย์และประธานสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยแทนกันได้ และเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559 การเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 และการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจาและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจา พ.ศ. 2559 ซึ่งกาหนดให้การนับวาระ
ให้ นั บ ตามที่ ไ ด้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง และให้ เ ริ่ ม ต้ น พร้ อ มกั บ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยจึงไม่อาจกาหนดให้ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมในคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันได้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่อให้ การดาเนิ นงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยชุดปั จจุบันเป็นไปอย่ างรอบคอบ
จึงเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรนาประเด็นดังกล่าวข้างต้น หารือไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาการ
ปฏิบัติตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
ในการนี้ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ และนายวิชัย ธัญญพาณิชย์ ได้ให้ความเห็นในเชิงกฎหมายว่า
กรณีความเห็นตามบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 453/2532 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น
ใช้หลักการพิจารณาเช่นเดียวกันจึง สามารถนามาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติเบื้องต้นให้แก่มหาวิทยาลัยได้ และ
เห็นว่าระยะเวลาตามบทเฉพาะกาลนั้น เป็นการกาหนดมาตรการเร่งรัดเพื่อให้มหาวิทยาลัยรีบดาเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่รอขั้นตอนในส่วนการเสนอรายชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังนั้น เมื่อยังไม่มีสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม่ สภามหาวิทยาลัยชุดเดิมจึงต้องรักษาการแทนก่อน
2. เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันเป็นเพียงรักษาการในตาแหน่งไปพลางก่อน จนกว่าจะมีสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 เท่านั้น ดังนั้น การพิจารณาเรื่องใดๆ ที่มีผลกระทบและ
มีความต่อเนื่องในระยะยาว ควรต้องกาหนดนโยบายและพิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อให้การมอบภารกิจต่อให้
สภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
3. รองศาสตราจารย์ รั ชพล สั นติ วรากร ได้ สอบถึ งการปฏิ บั ติ ตามมาตรา 22 วรรคท้ าย แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการนี้ อธิการบดีและกรรมการและเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนในการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องดาเนินการให้ได้ซึ่งกรรมการทุกประเภท
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเวียนพิจารณารับรองฯ
ตามนัยหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 16033 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 และหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 1872 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559

3
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 อย่างครบถ้วนก่อน จึงจะเสนอเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ ประกอบกับการปฏิบัติตามมาตรา 22 วรรคท้ายนั้น เป็นการปฏิบัติในสภาวะปกติแต่มิได้นามาใช้ในช่วง
ของบทเฉพาะกาล
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดาเนินการหารือประเด็นปัญหา เรื่อง
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องค ณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามมาตรา 73 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2.3 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. ในเดือนกรกฎาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลายรางวัล อาทิเช่น
1.1 นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ (Best Poster
Award) ในการประกวดการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science) ในการประชุมวิชาการ
The 14th National Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม
2559
1.2 นั กวิจั ยมหาวิทยาลั ยขอนแก่น รับรางวัล IAD และ TEQ Award ในงานประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 5 “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
1.3 นายทัศพงษ์ จันทองศรี และ นางสาวรวิกานต์ จันเมธากุลวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การ
ออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” จัดโดย การเคหะแห่งชาติ
2. การดาเนินงานด้าน Green & Smart Campus อาทิเช่น
2.1 การจัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารรายได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อ “บันได
การเงิน 4 ขั้น สู่ฝันเป็นจริง” สร้างความมั่นคงแก่บุคลากรให้มีความผาสุกในชีวิตระยะยาว
3. การดาเนินงานด้าน Excellent Academy อาทิเช่น
3.1 การจั ดโครงการ “ก่ อการรู้ เพื่ อครู แนะแนวรุ่ นที่ 1” โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์กับครูแนะแนว การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแก่ครูแนะแนว
3.2 นโยบายช่วยเหลือคนยากจน กรณีที่เด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่มีข้อจากัดด้าน
ทุนทรัพย์จะต้องเร่งให้การสนับสนุน
3.3 กิจกรรมรับน้องใหม่ประจาปี 2559 สู่อ้อมใจชาวขอนแก่น โดยการนานักศึกษากว่า 7 พันคน
ไหว้พ่อเมืองขอนแก่นพร้อมเป็นต้นแบบคนรุ่นใหม่ และรณรงค์ชาวไทยออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ ศาลากลาง
จ.ขอนแก่น
3.4 จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบตาม
ที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ปี 2559-2568
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเวียนพิจารณารับรองฯ
ตามนัยหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 16033 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 และหนังสือที่ ศธ 0514.33.2/ว 1872 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559
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โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น 3 ปี (2559-2561) ระยะที่สอง 7 ปี (2562-2568) โดยสนับสนุนงบประมาณ
การขับเคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดาเนินการกาจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในอนาคต
3.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบทุนจาก บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและออกแบบพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว (Quick Charge) สาหรับ
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางเพื่อใช้เชิงพาณิชย์
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสาหรับอาเซียน (IRDTP) ลงนามความร่วมมือกับสถาบัน
พัฒนาครูแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (NCTD) หวังสร้างแนวทางการพัฒนาและพัฒนาครูในประเทศไทยและประเทศ ใน
เขตอนุภาคลุ่มน้าโขง
3.7 มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย โดยเน้นการพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเป็นตารับยา
ในการรักษาโรคต่อไป
3.8 คณะวิ ทยาศาสตร์ เป็ นเจ้ าภาพจั ดงานประชุ มวิ ชาการระดั บนานาชาติ ด้ านวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 13 (JCSSE 2016) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะ และเพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย อันจะนาไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3.9 ฝ่ายการต่างประเทศ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เจรจาหารือความร่วมมือด้านวิชาการ
ร่ ว ม กั บ Ministry of Social Welfare, International Rescue Committee แ ล ะ Relief and Resettlement
Department และ IRC Project for Local Empowerment ประเทศเมียนมาร์
3.10 ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Florian J. Schweigert รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย Potsdam ประเทศเยอรมนี เพื่อหารือความร่วมมือการจัดการด้านการต่างประเทศ และ
การจัดกิจกรรม Summer School ภายใต้โครงการ “PAGEL-Nutrition in Elderly-2016” ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จาก 4 ประเทศ อันได้แก่ เยอรมนี เวียดนาม ลาว และไทย
3.11 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นาโดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมต้อนรับ ดร. ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสปาฐกถาเรื่อง “สปป.ลาว
สู่อนาคตการพัฒนา”
3.12 การหารื อร่ วมกั บ Prof. Masami ISODA จาก University of Tsukuba เพื่ อเจรจาความ
ร่ วมมื อทางวิ ชาการด้ านการสอนและการวิ จั ย การตั้ งศู นย์ UT Liaison Office และ Institute for Research and
Development in Teaching Profession for ASEAN (IRDTP) และโครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก Japanese
Education Ministry (MEXT) โดยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะนักศึกษาญี่ปุ่นที่จะมาแลกเปลี่ยน
ที่ประเทศแถบ CLMV และนักศึกษา CLMV ที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่น
4. การดาเนินงานด้าน Culture & Care Community อาทิเช่น
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเวียนพิจารณารับรองฯ
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4.1 มหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมลงนามความร่วมมือ (MOU) และเปิดศูนย์
บันดาลไทย แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เชิงอุตสาหกรรม โดยศูนย์บันดาลไทย (The Center of
Thai Inspiration) เป็ นหน่ วยงานและศู นย์ กลางในการให้ บริ การและให้ ค าแนะน าปรึ กษาส าหรั บการพั ฒนา ธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์บริหารจัดการเสน่ห์ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม) อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่จะสร้าง
แรงบันดาลใจในการนามิติและทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด
ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2 ปรับปรุงขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการปรับปรุงและให้สิทธิ
บริหารจัดการอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ดาเนินการ
แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559
5.2 ขอความเห็นชอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Power
Substation) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเวียนพิจารณารับรองฯ
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1. อนุมัติหลักการให้ดาเนินการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Power Substation) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเฉพาะกรณี
2. อนุมัติให้ดาเนินการตามวิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ
พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เพิ่มเติม หากมีปัญหาในทางปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ให้อธิ การบดีมีอานาจ
ดาเนินการตามความเหมาะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
5.3 การนาระบบการรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนานาชาติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการนาระบบการรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพไปใช้
ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคนิคการแพทย์
2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์
3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 386 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ
6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร จานวน 24 หลักสูตร ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
7.1 รายงานผลการดาเนินงาน 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2556 - 2558 ของสถาบันยุทธศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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7.2 รายงานค าสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่นที่ ออกโดยสภามหาวิ ทยาลั ย
ประจาเดือนกรกฎาคม 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.3 การเวียนหนังสือเพื่อขอขยายระยะเวลาสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.4 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
8.1 ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบ
8.2 การกากับติดตามการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณในระดับหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
8.3 การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
8.4 การขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์
มติ ที่ประชุมรับทราบ
------------------------------------------------------------------------
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