
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ ห้องประชุม NESP 326 ชั้น 3 ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
------------------------------------------- 

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการได้กล่าวรายงานบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 
พร้อมเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและ
นักศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ 
1.1 รองศาสตราจารย์วิทยา อมรกิจบ ารุง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
1.2 ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 

2. รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจ าปี 2563” ผลงาน
จัดท าแผนธุรกิจจากงานวิจัย “Kapillariasis ICT Kit หรือ KAP Kit ชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลลาเรียน
ในคน” นักศึกษา ทีม โอม (Aum) จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการตลาด ได้แก่ 

2.1 นางสาวจารุวรรณ จริงเพ็ง 
2.2 นายจิรานุวัฒน์ ทองมูล 
2.3 นางสาวจุฑามาศ จุลกิจถาวร 
2.4 นางสาวณัฐชา วรรณพฤกษ์ 
2.5 นางสาวภัททริยา ดวงโนแสง 

หลังจากนั้น ประธานไดก้ล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม   
       ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์
สถานที่และอ านวยความสะดวกให้แก่สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นี้  
        ในโอกาสนี้ นายอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อ านวยการส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ จึงได้กล่าว
รายงานประวัติและผลการด าเนินงานโดยสรุปให้แก่สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบและ      
ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  การพัฒนา Start up ควรเน้นด้านการ Deep Technology ของมหาวิทยาลัย เป็น Start up 

เพ่ือความยั่งยืน 
        2. มีการเปลี่ยนแปลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงขอให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ และฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เตรียมความพร้อมเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

            ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและ              
งานประจ าทั่วไป อาท ิ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร AI for Health Care, AI for Education หลักสูตร AI for 
Education การท าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Korea National University of Education 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือเจรจาความร่วมมือเพ่ือเตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาโทด้าน AI for Education และ
ศึกษาดูงานที่ University of Science and Technology และ IBM P-TECH “Seoul New Collar School” 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่เพ่ือการสร้างอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการข้ามศาสตร์ การจัดท าหลักสูตร Chef Engineering 

3. อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ Research Program ให้กับนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์        
RESULT: นักวิจัยมีความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาข้อเสนอโครงการขนาดใหญ่ (research 

program) ด้านการพยาบาล โดยเฉพาะโจทย์วิจัยด้าน aging society และ trauma 
4. ร่วมประชุมโครงการท้าทายไทย (Thailand Grand Challenge) ประจ าปีงบประมาณ 

2563 ระหว่าง RUN กับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมหาวิทยาลัยรับเป็นผู้ประสานงาน และน าเสนอ        
2 โครงการหลัก ได้แก่ อาหารสุขภาพ และการจัดการพลังงานจาก waste ทางการเกษตร  

RESULT:เกิดการพัฒนาโครงการวิจัยในนามเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย 
(Research University Network, RUN) ให้สอดคล้องกับแนวการจัดสรรทุนโคงการ ท้าทายไทยเพื่อตอบโจทย์ของ
ประเทศ ในรูป multi-university collaborations 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ 
ได้แก่ การเพ่ิมมูลค่าหนอนแมลงวันเชิงพาณิชย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท UBE INDUSTRIES, LTD , การลงนาม
สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือ “ชีวภัณฑ์” ระหว่างมหาวิทยาลัยและ บริษัท เวท ซุพีเรีย คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
และการหารือความร่วมมือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท OSKA จ ากัด และ บริษัท PICO จ ากัด 

6. เนื่องจากแรงกดดันด้านเศรษฐกิจ ผลตอบแทนตลาดทุนลดลง ผลตอบแทนดอกเบี้ย   
เงินฝากลดลง จึงมีการปรับสัดส่วนการบริหารสินทรัพย์ เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน โดยในเดือนมกราคมมีการเพ่ิมสัดส่วน
ของหุ้นกู้คุณภาพดีเข้ามาในพอร์ตการบริหารของมหาวิทยาลัย ท า ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมจากร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 3.1 และน่าจะเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต โดยคาดว่าผลตอบแทนโดยรวม   
จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 60 ล้านบาทต่อปี 

7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีและวิธีการทางดิจิทัล  โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 312 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวด 94 ผลงาน ผลการประกวดชนะเลิศประเภท 
Innovation – Pharmacist Chat Bot ชื่อผลงาน :  GoBOT (แนะน าการใช้ยาอัตโนมัติ )  ชนะเลิศประเภท 
Iteration–พตส IT ชื่อผลงาน : ระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 

8. การจัดท าระบบรายงานสารสนเทศรวมแบบ (Dashboard) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี  ด้านการวิจัย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

9. โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563   
มีจ านวนนักวิ่งสมัครในระบบ จ านวน 16,500 คน ดังนี้ ประเภทมาราธอน จ านวน 3,650 คน ประเภทฮาล์ฟ
มาราธอน จ านวน 5,200 คน ประเภทมินิมาราธอน จ านวน 7,650 คน ประเภทเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ จ านวน 6,771 คน 
สรุปนักวิ่งต่างชาติที่ลงทะเบียน TOP 5 ได้แก่ 

         อันดับที่ 1  สัญชาติเอธิโอเปีย     จ านวน      95   คน 
        อันดับที่ 2  สัญชาติญี่ปุ่น           จ านวน      57   คน 
        อันดับที่ 3  สัญชาติเคนย่า         จ านวน      24  คน 
        อันดับที่ 4  สัญชาติลาว            จ านวน      25     คน 
        อันดับที่ 5  สัญชาติอังกฤษ         จ านวน      15     คน 
10. การก่อสร้างทางเดินเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 

ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางเดินเท้า งานซ่อมแซมผิวจราจร งานติดตั้งหน้าต่างและแผงกันฝน และมีการ
ด าเนินการบ ารุงรักษาทางปกติ (Routine Maintenance) เพ่ือบ ารุงรักษาผิวจราจรให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี และป้องกัน
การเสียหายของโครงสร้างทาง ตลอดถึงการตรวจสอบสภาพบ้านพัก และอาคารสถานที่เพ่ือจัดท าแผนการซ่อมแซม 
และบ ารุงรักษาให้มีสภาพปลอดภัยต่อการใช้งาน 

11. นักศึกษา USAC จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 9 คน มาศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่างประเทศแบบไม่รับปริญญา ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. - 8 พ.ค. 2563 ซึ่งโครงการนี้ไดด้ าเนินโครงการมา
ตั้งแต่ปี 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 41 คน นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
ประเทศ CIEE (Council on International Educational Exchange ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีนักศึกษา   
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 9 คน โดยโครงการได้ด าเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน 

12. สถิติอาชญากรรมภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือน มกราคม 2563 สถิติ
เหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ จ านวน 7 ราย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ร้อยเวร สภ.ย่อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

13. โครงการระดมทุนการศึกษาทอดผ้าป่าพ่ีให้น้องกองละหนึ่งพันบาท โดยทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานท าบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 56 ปีและพิธีทอดผ้าป่าพ่ีให้น้อง
กองละ 1,000 บาท ปีที่ 4 โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาค าน้อย ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มียอด
บริจาครวม 5,767,002.75 บาท 

14. โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm)  
RESULT: คณะต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจว่าเรื่องการ ใช้แพลทฟอร์ม smart 

farm ในขับเคลื่อนด้าน spiritual ของมหาวิทยาลัย และมุ่งสู่  Agro Expo ในอีก 2 ปีข้างหน้า มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการและวางแผนสร้าง KKU products จนถึงการสร้างแบรนด์และการตลาด ในแนว multi-faculty 
collaborations 
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15. การเข้าร่วมโครงการ ITA 2020 มีการเข้าร่วมสัมมนาการบังคับใช้เกณฑ์การประเมิน 
ITA ใหม่ส าหรับปี 2020 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งต้องน ามาปรับปรุงกระบวนการภายในมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้เป็นองค์กรชั้นน าที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 

16. การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยและ South China 
Business College, Guangdong University of Foreign Studies (SCBC) หารือแนวทางในการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านวิชาการ นักศึกษาแลกเปลี่ยน และหลักสูตรการสอน ขยายความร่วมมือไปยังคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ 
        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
        1. ปัจจุบันมีสถาบัน National Food Institute ซึ่งมีเครื่องมือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอาหารเพ่ือสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถประสานเพ่ือสร้างความร่วมมือในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมกันได้  

      ในการนี้ รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เรื่อง  Research 
University Network นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการใน 2 Cluster คือ อาหารสุขภาพ และการจัดการพลังงาน
จาก waste ทางการเกษตร เพ่ือตอบโจทย์ที่ท้าทายและแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  

  2. นอกจากการจัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ Research Program ให้กับนักวิจัยแล้ว ขอให้
มหาวิทยาลัยสร้างกลไกและก าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยสร้าง Platform ใหม่ ๆ ด้วย 

  3. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขนักวิ่งจากต่างประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการขอนแก่นมาราธอน
นานาชาติ 2020 นั้น มาจากประเทศเอธิโอเปียและประเทศเคนยา ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิ่งอาชีพ จึงควรพิจารณาให้มีการ
แบ่งกลุ่มนักวิ่งอาชีพและกลุ่มนักวิ่งทั่วไป เพ่ือให้รางวัลต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่นักวิ่ง 

   4. ที่ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการศึกษาแนวใหม่ แบบ
ผสมผสานและบูรณาการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน 

   5. ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งตรวจสอบการใช้สิทธิ์บ้านพักจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์หรือน าสิทธิ์ที่    
พึงได้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  

    มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 2.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและการเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 เลขานุการ ได้ แจ้ งต่ อที่ ประชุ มว่ า  ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจร ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1.ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานความร่วมมือร่วมกันของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ             
คณะผู้บริหาร 

2.เพ่ือเจรจาหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นในเชิงรุกและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในระยะยาว 

3.เพ่ือศึกษาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย Society 5.0 
และจะมีกิจกรรม Presentations and Panel Discussion on Society in the Vast Changing World โดย 
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย  
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 

Narrowing the gap of age and technology for living your life to the fullest 
Dr. Maki Sugimoto Co-Founder & COO Holoeyes 
ICT Technology and R&D in Medicine 
Prof. Shigeyuki Abe  
Doshisha University 
From Industry 4.0 to Society 5.0: The Big Societal Transformation Plan of Japan 
พร้อมกันนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรดังกล่าว และการปรับปรุง        

ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563  
     ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

        จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สัญจรดังกล่าวด้วย 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

                           ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 และรายงานลับ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
           4.1 งบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2562 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

มติ  ที่ ป ร ะชุ มพิ จ า รณาแล้ ว  จึ ง มีมติ รั บทราบรายงานทางบัญชี ของงบการ เ งิ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ตามทีเ่สนอ 

 
4.2 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามทีเ่สนอ 
 
4.3 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ทีป่ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในระเบียบวาระที่ 4.1 -4.3 (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่าย     

งบลงทุน ประจ าเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามทีเ่สนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 

4.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์                        
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการการแพทย์ช้ันเลิศ ตามที่เสนอ  

 
4.5 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับองค์การที่ดี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบการรายงานผลแนวทางการด าเนินการและมาตรการ/โครงการ

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ตามที่เสนอ 

 
4.6  รายงานประจ าปีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานประจ าปีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร ได้ออกจากห้องประชุม

และไม่ได้ร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว 
 

                        5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ 

ดาดวง พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ด ารงต าแหน่ง
คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

 
5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

        - รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบท้ายรายงาน – 
 
5.3 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อและภารกิจของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อและภารกิจส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นส านักเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่เสนอ 
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5.4 นโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2564 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

   6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 53 คน ตามการเสนอ        
ของมหาวิทยาลัย 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
      (รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบท้ายรายงาน) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรตามการเสนอของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ 
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ   

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 30 หลักสูตร ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                           7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมกราคม 2563   

         มติ ที่ประชุมรับทราบ 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8    เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันจากสถานการณ์     
การระบาดของไวรัสโคโรน่า จึงท าให้แอลกอฮอล์เจลล้างมือขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์    
มีก าลังการผลิตและสามารถผลิตเพ่ือป้อนผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ แต่ทราบว่ามีข้อขัดข้องเกี่ยวกับสิทธิบัตรการจ าหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ จึงขอให้มหาวิทยาลัยเร่งสนับสนุนและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายดังกล่าวด้วย 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
        8.2 นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

(1) ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะขออนุญาตให้ก าลังใจและขอบคุณ
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านที่ได้เสียสละท างานเพ่ือมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยดีตลอดมา 

(2) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเทศกาลหนังเมืองแคน ระหว่างวันที่ 14 -16 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 

กุมภาพันธ์ 2563 
(3) ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและส่งเสริมนโยบายการปลูกและพัฒนาพันธุ์อ้อยให้เป็น

พืชเศรษฐกิจในบริเวณพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดถึงการพัฒนาควายไทย ซึ่งชนะการ
ประกวดมากมาย ควรส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ต่อไป 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

      8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธ์ ได้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 (1) ขอเรียนเชิญสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานการประชุม

วิชาการ เรื่อง ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563  
 (2) ขอให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการสนับสนุนหรือเยียวยาบุคลากรซึ่งไม่เข้าข่ายให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
 (3) ขอให้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการกับวิทยาเขตหนองคายให้สภา

มหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในทุกครั้งที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
           มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
       8.4 รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเรียนเชิญสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงาน KKU Maker Green Festival 2020 ระหว่างวันที่     
21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเปิดพ้ืนที่สร้างแรงบันดาลใจโชว์ผลงานเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
 
 

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


