
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 9/2560 

 วันพุธที่ 6 กันยายน 2560  
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
                      ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 
 1.1 ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560  
   1.2 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 และในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอาวุโส ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ ได้แก่ 
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
      2. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์   
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
   3. นางกาญจนศรี สิงห์ภู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
                         ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า 
  4. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

มติ ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
 2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนกรกฎาคมถึง 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 
      อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมี
กิจกรรมส าคัญตลอดถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น 
      1. เภสัชกรหญิงวรัญญู เล่งวิริยะกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งประธานองค์กรนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (IPSF APRO) จากสมาชิก 16 ประเทศ 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัย สันติเวส อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับ    
โล่เกียรติยศจากผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ าปี 2559 ประเภทผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ กับผลงานวิจัย 
เรื่อง การออกแบบสื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ส าหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      3. ศาสตราจารย์ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศในการน าเสนอผลงานทางวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ในหัวข้อ อิทธิพลของดินเค็ มต่อพฤติกรรมการ
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หลีกเลี่ยง อัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eisenia foetida และ 
Drawida beddardi เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินปนเปื้อนมลพิษและดินปัญหา 
     4.นายพงศธร ทิพาเสถียร นักศึกษาสายวิชาทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลดีเด่น
ในการประกวดวาดภาพ ในโครงการศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ สันติประชาธรรม ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ 
     5. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติ 
ICNM2017 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร ได้แก่  นางสาวอริยะวรรณ ตันติพงศ์พีรเดช (ป.โท) ได้รับ
รางวัล Excellent Oral Presentation นางสาวโชติกา จันทร์เจริญกิจ (ป.ตรี) รางวัล Rising Star for Oral Presentation 
Award นางสาวกาญกฤตานน เกตุนคร (ป.ตรี) ได้รับรางวัล 1st Poster Presentation Awards และนางสาวกัลยา เรือง
วินิตวงศ์ (ป.ตรี) ได้รับรางวัล 1st Poster Presentation Awards 
                          6. นางสาวศศินา โนนคู่เขตโขง และนายธนพล ดีนอก นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Infographic และโล่รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม 
                         7. นางสาวธนันวรรณ จันทาทุม และนายศุภกร ไชยเชษฐ์ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับ
รางวั ลชนะเลิ ศ  Outstanding poster awards ในหั วข้ องานวิ จั ยเรื่ อง  "Direct PCR for prenatal diagnosis of 
hemoglobin Bart's hydrops fetalis syndrome" ในงานประชุมวิชาการประจ าปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 

       Green & Smart Campus 
1. การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" มีนักวิชาการพัสดุ และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าอบรม จ านวน 201 คน 

2. โครงการ “ควบคุมจ านวนประชากรสุนัขและปล่อยสัตว์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย พร้อมจัดท าทะเบียนประวัติควบคุมจ านวนประชากรของสัตว์เลี้ยง
และสัตว์จรจัดโดยการควบคุมการขยายพันธุ์ และให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เพ่ือเป็นการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค 

3. กิจกรรม “ปรับปรุงภูมิทัศน์ก าจัดวัชพืชและบัว ระยะที่ 2” ณ บริเวณบึงสีฐานฝั่งตะวันออก
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยได้รับความ
ร่วมมือจาก มณฑลทหารบกที่ 23 กรมทหารราบที่ 8 เทศบาลเมืองศิลา และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 6 ขอนแก่น 

Excellence Academy 
1. นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน น าสื่อมวลชนเยี่ยม

ชมผลงานด้านพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อาคาร Net Zero Energy Building โรงงาน CBG 
และ Smart Shuttle Bus 
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2. มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 19 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือสร้างความร่วมมือกันอ้างอิงข้อมูลบทความวิชาการหรือวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริม
การพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรร่วมกัน 

3. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดเปิดโลก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่าย
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (RUN) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นต้นแบบส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

4. กา ร ประชุ ม  ASEA-UNINET Plenary Meeting 2017 ณ University of Music and 
Performing Arts Graz. ประเทศออสเตรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
ก่อให้เกิดความร่วมมือแบบพหุภาคี (multilateral) โดยอาศัย trust และ respect ในการด าเนินการ โดยรูปแบบ
ของงานประชุมในครัง้นี้คือ “Sustainability” 

      Culture & Care Community 
1. มหาวิทยาลัยจัดพิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54 โดยเน้นย้ าพร้อม

ติดอาวุธทางปัญญาให้ทุกคน น าไปพัฒนาชุมชน และประเทศชาติอีกสี่ปีข้างหน้าให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
2. การจัดพิธีไหว้ครู และยกย่องนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 

พิธีมอบเกียรติบัตรเพ่ือประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด และ
นักศึกษาที่มีหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันชั้นน าของประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน โดยโล่รางวัลนักศึกษาที่ได้รับหน่วยกิจกรรมสูงที่สุด ประจ าปีการศึกษา 2559 ไดแ้ก่ นักศึกษาสัตวแพทย์วีระศักดิ์ 
แสนอาจ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 โดยได้รับจ านวนหน่วยกิตกิจกรรม 555.30 หน่วยกิต (เกณฑ์ก าหนดไว้ 
60 หน่วยกิจกรรม) 

3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ร่วมมือจัดพิธีเปิดโครงการ 3 สถาบันวิ่ง ปั่น ปันน้ าใจ 3 gether : Run & Ride for Life ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

4. มหาวิทยาลัยและเครือข่ายฯ ระดมก าลังเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมในภาคอีสาน
หลายจังหวัด อาทิเช่น อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร  โรงเรียนคนตาบอด จ.ขอนแก่น อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  

5. สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)      
จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
หญ้าแพรกท่าแร่ ต าบลดอนหัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

6. คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับส่วนงานต่างๆ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด
พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และหัวข้อการจัดงานย่อย “เป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)” 
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Creative Economy & Society 
1. นักศึกษาแขนงวิชาการละครและแขนงวิชาดนตรีพ้ืนเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม

น าเสนอผลงานการแสดงหุ่นร่วมสมัยเรื่อง “สินไซรู้ใจตน” ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2. มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) หรือ TCDC ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมี 
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี 

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาให้แก่   
ทีป่ระชุมได้รับทราบเพิ่มเติม อาทิเช่น จ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 9,175 คน แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 7,878 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 951 คน ระดับปริญญาเอก จ านวน 195 คน และระดับ 
ป.บัณฑิตชั้นสูง จ านวน 151 คน เป็นต้น 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ดังนี้ 
Creative Economy & Society 
1. นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์

และมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมีชัยพัฒนาเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น Social Enterprise ต่อไป  

Culture & Care Community 
1. การพิจารณารับบุคคลเข้าท างานในบริษัทขนาดใหญ่หลายๆ บริษัท นอกจากต้องมีคุณสมบัติ

ด้านความรู้ในเชิงวิชาการแล้วยังต้องเคยร่วมกิจกรรมในเชิงพัฒนาสร้างสรรค์เพ่ือสังคมควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของนักศึกษาตัวอย่างที่มีผลงานกิจกรรมที่โดดเด่นให้ต่อเนื่อง
และแพร่หลายเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาคนอ่ืนๆ ด้วย 

ทั้งนี้ ประธานได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีนจึง

ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ กับท้ังสองประเทศอย่างระมัดระวัง 
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ า ดังนั้น จึงเห็นว่า

มหาวิทยาลัยควรน าความเชี่ยวชาญเหล่านี้ไปช่วยในการบริหารจัดการน้ าในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้
มากขึ้น ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ  

3. ปัจจุบันเรื่องที่ควรกล่าวถึงคือ Cyberization ซึ่งท าให้เกิดวิวัฒนาการระหว่าง Cyborg และ 
Humanoid มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ อาจมีการจัดสัมมนาเพ่ือร่วมกัน
ตอบโจทย์เพ่ือการพัฒนาการศึกษากลุ่ม Education for The I-Gen ให้เหมาะสม 

ในการนี้ นายอ านาจ พรหมสูตร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ฉายวีดีทัศน์
เกี่ยวกับกิจกรรมมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และความเป็นมาของนักศึกษาผู้รับทุนบางส่วน
ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือระดม
ทุนการศึกษาจ านวน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลและการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือ
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การศึกษา พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท ซึ่งทั้งสองกิจกรรมได้เงินสมทบประมาณ 4.7 ล้านบาท และในปีนี้จะมีการ
จัดกิจกรรมหลักทั้งสองกิจกรรมเช่นเคย โดยการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 
และการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท ก าหนดจัดงานในวันที่ 25 มกราคม 
2561 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ การคัดกรองนักศึกษาเพ่ือเข้ารับทุนการศึกษานั้น ได้ด าเนินการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกองกิจการนักศึกษา โดยผ่านการสัมภาษณ์และเข้าเยี่ยมบ้านตามพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนจะแบ่งเป็น 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ คณะกรรมการฯ ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนเงิน
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยลดค่าหน่วยกิตการศึกษา และนักศึกษาเองก็ต้องท างานช่วยกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยด้วย 

ที่ประชมุมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้การมอบทุนการศึกษาสามารถจัดหาทุนได้ครบถ้วนตามความต้องการที่แท้จริง 

นอกจากมุ่งขอรับทุนสนับสนุนจากกลุ่มศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ควรเน้นไปยังหน่วยงานภาคธุรกิจ
ภายนอกควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยสรุปงบประมาณที่ต้องการให้ชัดเจนเพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ช่วย
แสวงหาแหล่งทุนและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเพ่ิมเติม 

2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดโนบายและแนวทางเพ่ือสร้างความยั่งยืน สร้างจิตส านึกในการต่อสู้ 
สร้างประสบการณ์ชีวิตและเห็นคุณค่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ โดยมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท างานเพ่ือทดแทน
ทุนการศึกษาที่ได้รับ ทั้งนี้ อาจจัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือจ้างงานเพ่ือการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้นักศึกษาได้ท างานและมีเงินเพียงพอจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือมีระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าต่างๆ ของผู้รับทุนให้แก่เจ้าของทุนได้รับทราบเป็นระยะๆ 

3. จากการด าเนินงานที่ผ่านมาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือ
คัดกรองผู้เข้ารับทุนการศึกษาพบว่านักศึกษาที่ขาดแคลนจะมาจาก 3 ส่วนหลักได้แก่ นักศึกษาที่มาจากหมู่บ้านใน
ท้องถิ่นห่างไกลฐานะยากจน นักศึกษาที่อยู่ในเมืองใหญ่แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน และนักศึกษาที่มาจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความยากจนและล าบากในการด ารงชีวิต ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ต้องกู้เงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
และท างานเพ่ือด ารงชีพ ทั้งนี้ เห็นว่าแม้การด าเนินงานที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เป็นระบบมากนัก แต่สมาคมฯ ก็จะ
พัฒนาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้มีการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

4. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมต่อการด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ 
หากการด าเนินงานด้านทุนการศึกษาเป็นระบบการด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัยจะมีศักยภาพในการแสวงหาการ
สนับสนุนจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ได้มากกว่า  

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม  
   ครั้งที่ 8/2560 เม่ือวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560   

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เพิ่มข้อความ “ทางเลือกที่ 1 (ท่อสีต่างๆ)” ในหน้า 4       
ข้อ 3.2 และหลังจากการแก้ไขดังกล่าวแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ    
รายงานลับดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 รายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสด และรายงานการใช้จ่าย
งบลงทุน ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตามเสนอ 
 
       4.2 (ร่าง) นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการบริหารเงินลงทุนของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการด าเนินการด้านจรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... 

 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ว่าด้วย จรรยาบรรณและการด าเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข      
ในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป 
 
          5.2 ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี 
พ.ศ. 2560  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนม
ทองค า ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ  
 
      5.3 ขออนุมัติหลักการปฏิบัติและขออนุมัติใช้เงินของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเพื่อ
จ่ายค่าสวัสดิการเงินสะสมและเงินชดเชยให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการใช้เงินของวิทยาลัยฯ เพื่อจ่ายเงินชดเชยและ



7 

 มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 

เงินสะสมให้แก่บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 16 คน ตามรายชื่อที่เสนอ และส าหรับกรณีอ่ืนให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อ
ด าเนินการโดยรอบคอบต่อไป 
 

  5.4 ร้องทุกข์การไม่ด าเนินตามกฎหมาย กรณีการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน      
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบการร้องทุกข์การไม่ด าเนินตามกฎหมาย กรณีการ  
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 365 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทีป่ระชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ 
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ 
3. อนุมัติปิดหลักสูตรและงดรับนักศึกษา จ านวน 8 หลักสูตร ตามเสนอ 
และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ      

ที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
       7.1 TAGB FORUM/เสวนา สสมท ครั้งที่ 2 เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาจะแก้ไขปัญหาได้จริงหรือ” 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย           
สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนสิงหาคม 2560   

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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        7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ  

8.1 งานสีฐานเฟสติวัล 2017 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 

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


