
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        ครั้งที่ 11/2562 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
            ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและ              
งานประจ าทั่วไป อาท ิ

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินการเพ่ือเป็น “ก้าวแรกของการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ” Kick off KKU Digital Academy & Contest  

2. ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างกุศลร่วมกันทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยครบวงจรยกระดับสุขภาพคนไทย 

4. จังหวัดขอนแก่นมอบให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA KKU) เป็นผู้แทนเพ่ือน าเสนอ
แผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ า ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู “The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project 
Dissemination Phase 2” 

5. มหาวิทยาลัยด าเนินการนวัตกรรม SAO LAO Model : KKU Smart Camp for kids 
and Teachers เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning 

6. กระทรวงศึกษาธิการให้มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบนวัตกรรมการเรียนแบบสมาร์ท (KKU 
Smart Learning Academy) 

7. มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ตามเกณฑ์ของ ITA 
ระดับผลการประเมินได้รับคะแนน 86.62 คะแนน (เกรด A) 
        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 2.2 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 

         เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอการก าหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ เดือน หมายเหตุ 
1 8 มกราคม สัปดาห์แรกอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2 5 กุมภาพันธ์  
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 

3 4 มีนาคม  
4 1 เมษายน  

5 7 พฤษภาคม วันพุธที่ 6 หยุดวันวิสาขบูชา 

6 4 มิถุนายน วันพุธที่ 3 หยุดวันเฉลิมฯ พระราชินี 
7 1 กรกฎาคม  

8 5 สิงหาคม  

9 2 กันยายน  
10 7 ตุลาคม  

11 4 พฤศจิกายน  

12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กรรมการสภาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
    หมายเหตุ :  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ก าหนดเป็นวันพุธแรกของทุกเดือน เวลา 09.00 – 11.30 น.  

        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
    มติ ที่ประชุมรับทราบ  

2.3  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระพิเศษ) 
         เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระพิเศษ) เพ่ือ
พิจารณาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 
อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระพิเศษ) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย  
        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น(วาระพิเศษ) เม่ือวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (วาระพิเศษ) 
เมื่อวันอังคารที ่24 กันยายน 2562 ตามที่เสนอ 
 

 3.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2562 เม่ือวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2562 
เมื่อวันพุธที ่2 ตุลาคม 2562 และรายงานลับ ตามที่เสนอ 
 

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3.3 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย           
ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 

                  เลขานุการได้ชี้แจงการด าเนินการในการประชุมลับ ตามหมวด 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขออนุญาตต่อที่ประชุมเพ่ือให้           
รศ.สมหมาย ปรีเปรม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งในช่วงระยะเวลาตามเหตุแห่งการพิจารณานี้ท่านด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
พร้อมทั้ง ขอให้ฝ่ายเลขานุการ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสุภารัตน์ มูลศรี นางสาวลัลธริมา ประจง นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิต
บ ารุง และนางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์ เข้าร่วมการประชุมเพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าว 
                    ทีป่ระชุมอนุญาตตามที่เสนอ หลังจากนั้นจึงเริ่มด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 3.3  
 

  3.3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 
10/2562 เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 (การประชุมลับ - ระเบียบวาระท่ี 5.6)  

           ทั้งนี้ ก่อนการลงมติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                   
รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา และนายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย        
ได้แสดงเจตนาของดออกเสียงลงมติในระเบียบวาระนี้ 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 
10/2562 เมื่อวันพุธที ่2 ตุลาคม 2562 (ลับ) เฉพาะระเบียบวาระท่ี 5.6 ตามที่เสนอ 

 หมายเหตุ : เนื่องด้วยการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3.3 เป็นการประชุมลับ ดังนั้น ประธานจึงเสนอ
และที่ประชุมเห็นชอบให้ยกระเบียบวาระดังกล่าวไปพิจารณาหลังจากการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.10 เรียบร้อยแล้ว 
แต่การจัดท ารายงานการประชุมได้ เรียงล าดับตามระเบียบวาร ะการประชุมที่ ก าหนดตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
    4.1 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

       ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ  
 

4.2 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่าย      

งบลงทุน ประจ าเดือนกันยายน 2562 ตามที่เสนอ  

 
 4.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาล             
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 

4.4 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัย               
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 นายอ านาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการก ากับติดตามฯ    

ขออนุญาตต่อที่ประชุมเพ่ือให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ เข้าร่วมการประชุมในระเบียบวาระที่ 4.5 
มติ ที่ประชุมอนุญาตตามที่เสนอ 
 
4.5 รายงานผลการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลงานตามโครงการส าคัญ (Flagship 

Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามและรายงานความก้าวหน้า

ผลงานตามโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ และขอให้
คณะกรรมการก ากับติดตามฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
4.6 แนวทางการบริหารจัดการและการจัดโครงสร้างใหม่ของวิทยาเขตหนองคายตาม        

มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 
     - ถอนระเบียบวาระการประชุม -  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบผลการสรรหาตามที่เสนอ และอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้ 
                            1 .  อนุ มั ติ การแต่ งตั้ ง ให้  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์บุ ริ นทร์  เปล่ งดี สกุ ล  พนั กงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่           
6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
                            2. อนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

 
5.2 ขอขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ออกไปอีก 9 วัน จนถึงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ  
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 

 
5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ 
1. อธิการบดี             เป็นประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์   เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสุรพล เพชรวรา         เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์        เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ     เป็นกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร  
 

6. รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา     เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์     เป็นกรรมการ 
                         ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

             1.  อนุมัติการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจสอบฯ จากเดิม นางสาวกนกอร       
สีแสง และนางสาวสุดารัตน์ สอนศักดา เปลี่ยนเป็น นางสาวนงรัตน์ ศิริค าเพ็ง และนางสาวปาลิดา ไทยวัชรามาศ โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  

  2. การก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการนั้น มอบหมายให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาตามความเหมาะสม 

 
5.5 ขออนุมัติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ชุดที่ 1 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

                                 1. อนุมัติการแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์รัตนวดี ณ นคร เป็นประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย ชุดที่ 1 ตามที่เสนอ  
          2. อนุมัติหลักการกรณีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ให้บรรจุวาระ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระเพื่อพิจารณาทักท้วง 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 

5.6 การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา 
 ที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  1.1 เห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา ส าหรับการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแตกต่างหรือเพิ่มเติมจากที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ต่อไป ตามที่เสนอ 

   1.2 เห็นชอบการขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาซึ่งเป็นไปตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด และให้มหาวิทยาลัยออกค าสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้น ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการในสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ขอเทียบเคียงต่อไป 

   1.3 เห็นชอบการขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาซึ่งแตกต่างหรือเพิ่มเติมจาก  
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และใหม้หาวิทยาลัยด าเนินการขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ต่อไป 

   2. ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
         2.1 เห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหม้หาวิทยาลัย
ออกประกาศชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป  

        2.2 เห็นชอบการขอเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดหรือได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว ซึ่งเป็น
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาตามที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกค าสั่งให้
พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้นั้น ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ขอเทียบเคียงต่อไป 

 
5.7 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       5.7.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
               และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ 

        ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดซื้อ      

จัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ ตามเสนอ      
 
 
5.7.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร  
        ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามเสนอ      
 

   ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.8 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล           
ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดี    
ฝ่ายต่าง ๆ  ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว 

   หลังจากนั้น จึงเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 5.8 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 

5.8 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    ทั้งนี้ ก่อนการลงมติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร 
และรองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา ได้แสดงเจตนาของดออกเสียงลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบและอนุมัติให ้รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พ้นจากการด ารงต าแหน่ง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตามค าแนะน าของอธิการบดีและโดยความยินยอมของรองศาสตราจารย์ชาญชัย             
พานทองวิริยะกุล  

2. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ ยุติและลาออกจากการด ารงต าแหน่งรักษาการ
แทนอธิการบดี ได้ตามความประสงค์ 

3. เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นผู้รักษาการ
แทนอธิการบดี  

ทั้งนี้ ให้มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่         
6 พฤศจิกายน 2562 ณ เวลา 11.40 น. เป็นต้นไป 

 
ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้

เข้าร่วมการประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมให้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการ
แทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือท าหน้าที่เสนอเรื่องในระเบียบวาระต่อ ๆ ไป  

 
5.9 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้   
1. เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งรองอธิการบดีตามค าแนะน าของอธิการบดี ดังนี้ 

1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

1.2  รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบริหาร เป็น           
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 

1.3  ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งศาสตราจารย์                                
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 

1.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่นพงษ์ สุดภักดี  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ง                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1.5  ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งศาสตราจารย์                        
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

1.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ยิ้มแต้ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

1.7  รองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์ค า พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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1.8  รองศาสตราจารย์ ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ง                     
รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  

1.9  รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สังกัดคณะเทคนิคการแพทย ์เป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
2. เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
3. อนุญาตให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยทุกครั้ง 
 
5.10 การก าหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบก าหนดอัตราเงินเดือนให้แก่ผู้ช่วยอธิการบดีทั้ง         

3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และนางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ ในอัตราเงินเดือน 60,000 บาทต่อคนต่อเดือน  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

   6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 8 คน ตามการเสนอ        
ของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
      (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ 
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 31 หลักสูตร ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                           7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าเดือนตุลาคม 2562   

          มติ ที่ประชุมรับทราบ 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3  ผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า ประจ าปี 2562   
     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

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


