
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  

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

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม   
       ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิค-19 จึงขอให้
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีรายงานความคืบหน้าและมาตรการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการระบาด
ของไวรัสโควิค-19 ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ 

  ในการนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้รายงานให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปว่า ณ ขณะนี้จังหวัด
ขอนแก่นยังไม่พบผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อไวรัสโควิค-19 แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือรองรับหากพบผู้ป่วย
ไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้แนะน าและอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดูแลและป้องกันตนเองอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และคณะเภสัชศาสตร์ได้มีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลส าหรับท าความสะอาดมือ ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้
มาตรฐานและมีเลขที่ใบรับแจ้งถูกต้อง  

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญที่มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเชิงรุกที่เข้มเข็ง โดยต้องเข้มงวดต่อ

กลุ่มผู้มีความเสี่ยงซึ่งเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ให้มีความตระหนักและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมให้
มาก      โดยอาจมีค าสั่งให้หยุดงานหรือหยุดเรียน หรือมีมาตรการในการด าเนินการหากมีการปกปิดข้อมูลต่าง ๆ  

      ทั้งนี้ ได้มีการสอบถามข้อมูลข่าวสารที่สร้างความตระหนกให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ทั้งกรณี
การปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการจัดพื้นที่เพ่ือรองรับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงด้วยนั้น  

      ในการนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อตระหนกในข่าวสาร        
ที่เกิดขึ้นและให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานผู้เชี่ยวชาญติดตามสถานการณ์ (war room) 
เพ่ือวางแผนออกมาตรการที่เหมาะสมให้ทันกับสถานการณ์ อีกทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีหน่วยควบคุมโรคระบาด   
ซึ่งสามารถให้บริการค าปรึกษาและค าแนะน าที่ถูกต้องเหมาะสมได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

      ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์และรายงานข่าว
อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีไวรัสโควิด-19 ทุกวัน เพ่ือสร้างความม่ันใจและลดการตื่นตระหนกพร้อมทั้งลดข่าวลือ
ต่าง ๆ ที่อาจจะไม่ถูกต้อง 

  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้ข้อมูลต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า 
     2.1 เนื่องด้วยไวรัสโควิด-19 ได้ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ดังนั้น การดูแลจะอยู่

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งจะขึ้นตรงต่อการสั่งการของจังหวัดขอนแก่น และ
ปัจจุบันจังหวัดได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ และเตรียมพ้ืนที่ส าหรับผู้ป่วยเพ่ือเฝ้าระวังไว้แล้ว 
แต่หากพบผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ป่วยจ านวนมาก อาจจะต้องขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล       
ศรีนครินทร์เพิ่มเติมด้วย 

     2.2 การจัดงานมโหรสพหรือกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ขอให้ผู้จัดงานมีมาตรการพิเศษเพ่ือรองรับอย่าง
เข้มงวดและเหมาะสม มิฉะนั้น จังหวัดอาจจะขอให้ระงับหรือชะลอการจัดงานนั้น ๆ ทั้งนี้ โรงแรมและที่พักต่าง ๆ ต้อง
รายงานทะเบียนผู้เข้าพักให้แก่ทางอ าเภอทราบทุกวัน และเฝ้าระวังผู้เข้าพักที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษด้วย 

    2.3 ขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าของสังคมโดยการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันผลิต
หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลล้างมือเพ่ือแจกจ่ายแก่สังคมด้วย ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดจะควบคุมและเฝ้าระวัง
การกักตุนและจ าหน่ายสินค้าเกินราคา ซึ่งจะมีโทษทั้งจ าและปรับด้วย 

   2.4 กรณีค่าฝุ่นละอองที่เกินกว่า 100 AQI ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ทางจังหวัดจะด าเนินการพ่นละออง
น้ าจากบริเวณตึกสูงทั่วจังหวัดขอนแก่นเพ่ือลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าว 
       จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
            ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและ              
งานประจ าทั่วไป อาท ิ

1. QS WORLD UNIVERSITY RANKING สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยติดอันดับเพ่ิมขึ้น       
2 สาขาวิชา รวมเป็น 6 สาขาวิชา และสาขา Medicine ขยับขึ้นอีก 50 อันดับ 

2. มหาวิทยาลัยร่วมมือพัฒนา 5G กับเครือข่าย True และ AIS ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือ 5G หลักส าคัญด้าน Smart Agriculture และ Smart Learning Environment ภายใต้คลื่นความถี่ 2.6 
GHz Speed Test : 1,000 mbps  (4G – 300 mbps) 

3. มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลเป็นหน่วยงานน าร่องออกเอกสารหลักฐานของ
ทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) หนังสือรับรองการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Transcript) หนังสือรับรองต่าง ๆ (e-Certificate) เอกสารประกอบการประชุม น าเสนอการพัฒนาระบบดิจิทัล
รองรับการด าเนินการบริหารจัดการภายใน  Paperless ด้วย KKU Digital Process Automation หรือ RPA 
Cashless ด้วย KKU Payment Hub 

4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advanced Power BI สร้างคนด้าน Data 
Science ในมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมอบรม 52 คน โดยน าข้อมูลด้านต่าง ๆ  มาวิเคราะห์เชิงลึก การรับนักศึกษา การจัดการ
การศึกษา การเงินระดับหลักสูตร และการวิจัย 

5. มหาวิทยาลัยสร้างสภาพแวดล้อมสู่อาชีพใหม่ด้าน e-Sport โดยการจัดการ e-Sport :  
จัดตั้งชมรม KKU e-Sport และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการเอกชน การสนับสนุน เทคโนโลยี :  
อุ ป ก ร ณ์ ถ่ า ย ท อด ส ด  แ ล ะ เ ส้ น ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต เ ฉ พ า ะส า ห รั บ  e- Sport ก า ร จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น  :  
กีฬาระหว่างคณะ และส่งแข่งขันกีฬา e-Sport ระดับชาติ 

6. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ การประชุมติดตามการด าเนินงาน
การจัดท าหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร Culinary  Sciences Vocational training 3 year + Bachelor’s 
degree 3 year 

7. กิจกรรมปฐมนิเทศนักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือให้นักวิจัยใหม่ได้เข้าใจกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ของการปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อววน. และกรอบของ KKU Reseach 
Themes & Programs เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพของ การมีนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
ท าให้เกิดงานวิจัยที่ดี ซึ่งน าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติในอนาคต 

8. โครงการอบรมและจัดท า Workshop 1) Workshop Big DATA For Business 2) Workshop 
Food Product & Service Design 3) อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร   

ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ไ ด้  :  ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะนั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ อ บ ร ม แ ล ะฝึ ก ป ฏิ บั ติ ด้ า น  
Big DATA ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาหาร และบริการเชิงพาณิชย์ และการสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนด้านข้อมูล  

การด าเนินการจัดท า Innovation Park พ้ืนที่เรียนรู้แห่งใหม่ของวิทยาเขตหนองคาย  
NKC Maker Space  

ผลลัพธ์ที่ได้ : วางแนวทางในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จาก
นักศึกษาและคณาจารย์ 
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9. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ การจัดงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ 
กิจกรรมตักบาตร นุ่งซิ่น วันศีลวันพระ การจัดงาน “เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 (Kaen International 
Festival) และโครงการดนตรีริมน้ า ยามเย็น @บึงสีฐาน  

10.  การด าเนินการบ ารุงรักษาทางปกติ (Routine Maintenance) ได้แก่ การบ ารุงรักษา
ผิวจราจรให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี และป้องกันการเสียหายของโครงสร้างทาง ปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายทางถนน ตาม
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และข้อร้องเรียน ข้อมูลการด าเนินการ และการด าเนินการแก้ไขจุดอันตรายบริเวณหน้าโรงผลิต
น้ าประปาฯ  

11.  มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก BA School of Business and Finance 
สาธารณรัฐลัตเวีย ประเด็นหารือเพ่ือจัดท าความร่วมมือกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยเฉพาะด้านการ
แลกเปลี่ยนและสนับสนุนบุคลากร เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านบุคลากรด้านวิชาการ การเรียนการสอน และ
วิจัยภายใต้ทุน Eramus+ 

12.  ก า ร ล ง น ามบั นทึ ก ค ว าม ร่ ว มมื อท า ง วิ ช า ก า ร  ไ ด้ แ ก่  ก า ร ล งน าม ร่ ว มกั บ 
Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences (HSWT) , Germany ก า ร ล งน ามร่ ว ม กั บ 
University Lumiere Lyon 2  (ULL2) ประเทศฝรั่งเศส 

13.  สถิติ อุบัติ เหตุ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  อุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งหมดจ านวน 26 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 31 ราย ไม่มี
ผู้เสียชีวิต ไม่มีทรัพย์สินทางราชการเสียหาย 

14.  ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลองค์กร
โปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จ านวน 7 องค์กร ซึ่งปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
มหาวิทยาลัยเดียวของประเทศไทยที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นปีแรก 
         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
        1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมที่มหาวิทยาลัยเริ่มด าเนินการด้านหลักสูตรแบบบูรณาการอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนไปถึงวิธีวัดและประเมินผลที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ  
เป็นรูปแบบการประเมินผลจากทักษะมากกว่าองค์ความรู้  และขอให้พัฒนาครอบคลุมไปถึงหลักสูตรเก่าที่มีการ
จัดการเรียนการสอนอยู่เดิมด้วย 
          2. ขอให้มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน โดยทิศทาง
การศึกษาในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) และ
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติสามารถขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันได้ 
       3. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จะมีรูปแบบที่เพ่ิมเติมจาก
รูปแบบเดิมที่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น แต่จะเพ่ิมรูปแบบใหม่โดยพิจารณาข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล Scopus การตีพิมพ์วารสารวิชาการใน Q1 หรือ Q2 หรือการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่สามารถหาแหล่ง
ทุนวิจัยจากภายนอกได้ เป็นต้น    
       4. มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ทางวิชาการที่ดีกับมหาวิทยาลัยในหลากหลายประเทศ      
จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยอาจจะใช้โอกาสนี้ในการจัดการประชุมวิชาการระดับโลกเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติได้ 
       5. ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงโดยต่อเนื่อง ซึ่งกระทบต่อจ านวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
หลาย ๆ แห่ง ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยเฝ้าติดตามเพ่ือเตรียมการในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ นอกจากเรื่องปริมาณแล้ว
ขอให้ค านึงถึงเรื่องคุณภาพของนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาประกอบการพิจารณาด้วย 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  
ฉบับได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 

         ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า 
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS รอบท่ี 1 มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาซึ่งได้ยืนยันสิทธิ์และได้รับรหัสนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 1,800 คน  

    มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไปด้วย 

 
  2.2 การเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรและก าหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) 
        เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แจ้งก าหนดการและเรียนเชิญ

ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 (สัญจร) ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น นั้น เนื่องด้วย สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและก่อให้เกิดความไม่สะดวก   
ในหลายประการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้แจ้งเลื่อนการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 (สัญจร) 
ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดังรายละเอียดซึ่งแจ้งให้ทุกท่านทราบทาง E-Mail Address 
เรียบร้อยแล้วนั้น 

     พร้อมกันนี้ จึงได้ปรับปรุงก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้เป็น
ปัจจุบัน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
        1. ขอให้สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมในเชิงนโยบายมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นโอกาสในการทบทวน
และเตรียมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
        2. นายเตช บุนนาค เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เป็นวันวิสาขบูชา 
ซึ่งอาจจะมีกรรมการบางท่านต้องการประกอบศาสนกิจร่วมกับครอบครัว ท าให้อาจจะเดินทางมาประชุมสภามหาวิทยาลัย           
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไม่ทัน ดังนั้น อาจจะพิจารณาเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นวันศุกร์ที่ 
8 พฤษภาคม 2563 แทน 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
                           ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานลับ ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
           4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

       ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่าย     

งบลงทุน ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ     
ที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  
ฉบับได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์                        
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
     1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ช้ันเลิศ ตามที่เสนอ  
     2. อนุมัติให้จัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์      

ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จ ากัด     
ในวงเงินค่าจ้าง 112,500,000.-บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ก าหนดยืนราคา 180 วัน ส่งมอบ
งาน 1,290 วัน ตามทีเ่สนอ 

 
4.3 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการปรับแนวทางการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

วิทยาเขตหนองคาย  
      ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการปรับแนวทาง  

การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามทีเ่สนอ  
 

4.4 การปรับภารกิจส านักบริการวิชาการและการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  
      ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติให้ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ว่าด้วย การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน และส านัก พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ต่อไป โดยเห็นชอบ    
การปรับภารกิจเพิ่มเติมของส านักบริการวิชาการ ตามที่เสนอ เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 

2. ขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี   

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ดังนี้ 
1. อธิการบดี            เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์    เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์       เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายปราโมทย์ วิทยาสุข       เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย   เป็นกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร  
6. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร  เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์    เป็นกรรมการ 
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติให้ ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออก
จากการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   
4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
 2. อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) แทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่          
4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
                             ทั้งนี้ อนุมัติให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ (โดยต าแหน่ง) ในสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559 
 3. อนุ มัติ ให้แต่งตั้ ง ศาสตราจารย์สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                        
ในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
 

5.3 การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี 2563 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตามขั้นตอน
ของระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
5.4  การก าหนดอัตราเงินเดือนผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 

                                 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติใหก้ าหนดอัตราเงินเดือน รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 

รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามการ
เสนอของมหาวิทยาลัย 

 
 5.5 ขอความเห็นชอบการรับรองหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการขอรับรองหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร ตามที่เสนอ 

เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

   6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 991 คน ตามการเสนอ        

ของมหาวิทยาลัย 
 
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

      (รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบท้ายรายงาน) 
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มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  
ฉบับได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 

           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรตามการเสนอของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ตามเสนอ 
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ   

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 14 หลักสูตร ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                           7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563   
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3 การตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ของส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.4 รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 8 ปี (พ.ศ. 2555 – 2562) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8    เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี – 
 
 

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


