
     มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

            ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและ              
งานประจ าทั่วไป อาท ิ

1. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดปฏิทินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารฯ พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้ 
กุมภาพันธ์ – การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
มีนาคม – รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 
เมษายน – (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2566 
22 เมษายน – เสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1 พฤษภาคม – เสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พฤษภาคม – ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 

    และในระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการในเรื่องส าคัญไปบางส่วนแล้ว 
ได้แก่ 1. Strategic driven board 2. ERP Proposal development 3. E-Document 

2 .  โครงการ เสริ มสร้ า งประสิ ทธิ ภ าพฯ  ข้ า ร าชการ ในจั งหวั ดชายแดนภาค ใต้ 
ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2562 

3. โครงการเสริมศักยภาพธุรกิจออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
4. ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่ เจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา                   

เข็มศิลปวิทยา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
5. มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือ (MOU) น า Lesson Study และ Open Approach 

เพ่ือเข้าร่วมในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
6. กิจกรรมงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
7. การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 
8. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
9.นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ The Harvard Project for Asian and 

International Relations(HPAIR), Harvard College Conference 2019 (15-18 Feb. 2019) 
10. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 1st Place Winner จากการแข่งขัน the IDE 

Competition 2019 For the MIT Enterprise Forum Thailand เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 
และในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับชมวิดีทัศน์ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)  
        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 มนีาคม 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562 

1. การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ จังหวัดภูเก็ต นั้น ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ได้น าเสนอแผนการพัฒนาให้แก่สภา
มหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย 

2. นายสุรพล เพชรวรา ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า กรณีโรงเรียนร่วมพัฒนา 
(Partnership School) นั้น เป็นโครงการที่ภาครัฐได้ร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือร่วมบริหารโรงเรียนโดยน าเทคโนโลยี
และความรู้มาช่วยในการพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนตลอดถึงการฝึกฝนเพ่ือปรั บเปลี่ยนแนวคิดของ
ผู้สอนใหม่ โดยทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ได้มีการปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานได้ ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาโรงเรียนแล้ว โครงการดังกล่าว
ยังมุ่งการพัฒนาไปสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบพร้อมกัน ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการพัฒนา
การศึกษาและชุมชนสังคมโดยรอบพื้นท่ีด้วย 
       ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ความคืบหน้าในการเสนอเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการชี้แจงกระบวนการต่าง ๆ ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณ นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองเพ่ือให้การชี้แจงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

2.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญจร และศึกษาดูงาน “การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล” 
   เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญจรและศึกษาดูงาน “การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล” ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
         ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า การเดินทางเพ่ือศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
มุ่งเน้นศึกษาด้านความก้าวหน้าทางดิจิทัลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็น Silicon Valley 
Competition และจะมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Political Economy for Industry 4.0 นอกจากนี้ การประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารของ University of Hong Kong นั้น ขอความร่วมมือจากส่วนงานต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการ    
แจ้งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการเพื่อเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันดังกล่าวด้วย 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
   2.3 ก าหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง) 

           เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดปฏิทินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจาก สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสัญจร ในเดือนมีนาคม 2562 และการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนเมษายน 2562 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงได้ปรับปรุงก าหนดปฏิทินการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

ครั้งที ่ วันที่ เดือน หมายเหตุ 
1 9 มกราคม สัปดาห์แรกอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2 6 กุมภาพันธ์  
3 6 มีนาคม  
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 มนีาคม 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562 

ครั้งที ่ วันที่ เดือน หมายเหตุ 
4 30 มีนาคม ประชุมสญัจร ณ ต่างประเทศ 

5 27 เมษายน ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารฯ  

6 5 มิถุนายน  
7 3 กรกฎาคม  
8 7 สิงหาคม  
9 4 กันยายน  
10 2 ตุลาคม  
11 6 พฤศจิกายน  
12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรรมการสภาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
    มติ ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

2.4 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น “Digital Transformation : University Challenges” 
             เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น     
ครั้ งที่  5/2562 และการประชุมร่ วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับ “Digital Transformation : University Challenges” ระหว่างวันที่ 26 - 29 
เมษายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562    
                     เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่าย      
งบลงทุน ประจ าเดือนมกราคม 2562 ตามที่เสนอ 

 
4.2 แนวทางการปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัล (Digital Transformation) 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบแผนและแนวทางการปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัล 
(Digital Transformation) ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 มนีาคม 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562 

 4.3 ความก้าวหน้ากระบวนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ  
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้ากระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง

อาคารศูนย์บริการการแพทย์ช้ันเลิศ ตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

 1. อนุมัติให้ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการอ่ืน  ๆตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้ง ได้ตามความประสงค์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป    
 2. อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารวมทั้งการก าหนดสัดส่วนและการก าหนดกลุ่มความ
เชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562         
เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่เสนอ 

 

5.2 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมทั้งการก าหนด

สัดส่วนและการก าหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่เสนอ 

 
5.3 ขออนุมัติลาออกจากการเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้ นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร์ ลาออกจากต าแหน่ง

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
 
5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการชุดต่าง ๆ แทน

ต าแหน่งที่ว่างลง ตามองค์ประกอบคณะกรรมการที่เสนอ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1.1 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์      เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.2 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์       เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง   เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.4 นายปราโมทย์ วิทยาสุข       เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.5 นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล     เป็นกรรมการ 
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.6 ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน    เป็นเลขานุการ 
1.7 นางสาวกนกอร สีแสง       เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นางสาวสุดารัตน์ สอนศักดา     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทั้งนี้ ขอให้กองตรวจสอบภายในด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วย 

2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
2.1 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล    เป็นประธานกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.2 อธิการบดี           เป็นรองประธานกรรมการ 
2.3 นายปราโมทย์ วิทยาสุข      เป็นกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.4 นายคุรุจิต นาครทรรพ       เป็นกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.5 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์      เป็นกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.6 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์     เป็นกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย  เป็นกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร  
2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์   เป็นกรรมการ 
      ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.9 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา      เป็นกรรมการ 
2.10  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
2.11  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
2.12  ผู้อ านวยการกองคลัง       เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน เลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 
3.1 นายปราโมทย์ วิทยาสุข      เป็นกรรมการ 

           กรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
3.2 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์     เป็นกรรมการ 

                 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย  เป็นกรรมการ 

                     กรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
3.4 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา      เป็นกรรมการ 

4. คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี เลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 
  4.1 นายสุรพล เพชรวรา        เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.2 รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย    เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
1.4 รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์  เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  
2. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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            เลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์  
            กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
           6.  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
            อนุมัติให้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นเลขานกุาร 
            เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อต าแหน่งและภารกิจของรองอธิการบดี 

7. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   อนุมัติให้ 1.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกรรมการ 

              2.รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
            เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อต าแหน่งและภารกิจของรองอธิการบดี 

  และคณะอนุกรรมการในตารางล าดับที่ 8 – 15 นั้น มีมติอนุมัติหลักการให้คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่มีอยู่ และต าแหน่งรองอธิการบดีหรือต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีในคณะอนุกรรมการนั้น  ๆ   
ให้อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการแทน 

 
5.5 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปสิ่งก่อสร้างและขยายเวลาการท างาน        

ตามสัญญาโครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะที่ 2) 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปสิ่งก่อสร้าง

และขยายเวลาการท างานตามสัญญาโครงการปรับปรุ งศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิ เษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะที่ 2) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบขั้นตอนและการด าเนินงาน
ต่าง ๆ อย่างละเอียดและรอบคอบด้วย 

 
5.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรก       

ที่เข้าศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  

  6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 636 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 
 
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

        (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
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      6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
       7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกโดย              
สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562   
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 

 8.1 นายเตช บุนนาค ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิมพ์หนังสือเพ่ือเผยแพร่ เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเรื่อง 
จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมส านึก” ซึ่งได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจในหลายประเด็นไว้ จึงขอน าเรียน
และมอบให้แกทุ่กท่านเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

               จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
8.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับกับกรณีความปลอดภัยของผู้พักอาศัย

ภายในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต้องการความช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยเพ่ิมเติมอย่างไรบ้าง 
  ในการนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้

รับทราบข้อมูลสถิติการโจรกรรมต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย และเบื้องต้นได้เพ่ิมการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่เสี่ยง ทั้งนี้ 
แผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป จะแบ่งพ้ืนที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบ้านพัก ส่วนพ้ืนที่บริการ และส่วนของ
แฟลตและหอพักนักศึกษา เพ่ือก าหนดมาตรการความปลอดภัยให้เหมาะตามแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

                  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
            มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

8.3 รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า   
ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิด -ปิดภาคการศึกษาอย่างไร เนื่องจากปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามระบบอาเซียน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการศึกษาในบางคณะ และ
สอบถามกรณีของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ณ วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักการให้มี   
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ   

  ในการนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า กรณีการเปิด-ปิด   ภาค
การศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้รับฟังและรับทราบข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องและคณะต่าง ๆ ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่ง
แนวโน้มส่วนใหญ่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามระบบเดิม ซึ่งเรื่องนี้จะน าเข้าหารือในการ
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 มนีาคม 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562 

ประชุมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามล าดับต่อไป และ
กรณีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ณ วิทยาเขตหนองคาย นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ต่าง ๆ ตลอดถึงแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้ 
เบื้องต้นในส่วนของหลักสูตรด้านพยาบาลศาสตร์นั้น ก็ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ       
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ที่ประชุมแสดงความห่วงใยกรณีการขอยกเว้นเกณฑ์คุณภาพของการรับสมัครอาจารย์ใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพ่ือจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านคุณภาพ
การศึกษาและงบประมาณต่าง ๆ ประกอบกับแนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมี
สถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดรับสมัครและค่าเล่าเรียนถูกกว่ามาก ย่อมส่งผลให้มหาวิทยาลัยอาจจะขาดสภาพ
คล่องได้ในระยะยาว จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยอาจจะต้องทบทวนนโยบายดังกล่าวอีกครั้ง โดยอาจจะลดจ านวนรับ
นักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณภาพตามความเหมาะสม 

                    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
              มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขต
หนองคายและคณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งขึ้นนั้น รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเกี่ยวกับ  
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านพยาบาลศาสตร์ ณ วิทยาเขตหนองคาย ไปทบทวนและศึกษาวิเคราะห์ต่อไปด้วย 
 

  8.4 นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องอ่ืน ๆ ดังนี้  

         1. การปิดภาคการศึกษา หากเป็นไปได้ควรปิดคร่อมไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวและจะได้ไม่กระทบต่อช่วงเวลาการเรียนการสอน 

    2. ตั้งข้อสังเกตว่า มีการน าป้ายหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสม จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบด้วย 

    3. นอกจาก Digital Transformation แล้ว ขอให้พิจารณาไปถึงการปรับเปลี่ยน
ปัญหาในระดับพื้นฐานทั่วไปด้วย อาทิ การแอบอ้างอยู่พักอาศัยในหอพักหรือบ้านพักโดยไม่มีสิทธิ์ การประสานงาน
ติดต่อของหน่วยงานหรือส่วนงานต่าง ๆ ที่ขาดความเชื่อมโยงและล่าช้าไม่เป็นระบบ ความสวยงามของถนนเข้าสู่
มหาวิทยาลัยและภูมิทัศน์โดยรอบยังขาดความสง่างาม การจัดการขยะและการก ากับดูแลความเรียบร้อยของ
บ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกับส่วนบริการต่าง ๆ เป็นต้น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า กรณีการติดป้ายหาเสียง
ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ด้วยพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเป็นเอกสิทธิ์การดูแลของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาได้ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ติดตั้งได้หรือไม่ 

                          จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
                มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

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


