
         มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที ่8 พฤษภาคม 2563  

      ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
           และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
            2.1 พระราชก าหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
               เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชก าหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์        
พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 โดยมีสาระส าคัญแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื ่อง การประชุมผ่าน          
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นการยกเลิกหลักการในข้อ 1 ซึ่งก าหนดไว้ว่า 
“ข้อ 1 ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” 

หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมี การประชุมที่กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุม
อย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้ งหมดต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมิได้ อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดง
ความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์” 

และยกเลิกหลักการในข้อ 3 วรรคสอง ซึ่งก าหนดไว้ว่า 
“ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่มีการก าหนดชั้นความลับตามระเบียบ      

ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และเรื่องอ่ืนที่คณะรัฐมนตรีก าหนด” 
2. เพ่ิมเติมหลักการที่ส าคัญใน 2 ข้อ ได้แก ่

2.1 มาตรา 7 ก าหนดว่า “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

(ปัจจุบันให้ใช้ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีประกาศ
ฉบับใหม่ของกระทรวงดิจิทัลฯ) 

2.2 มาตรา 9 (2) ก าหนดว่า “(2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนน   
โดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ 
           จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและขออนุญาตต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ฝ่ายเลขานุการ
จะด าเนินการจัดการประชุมทั้งการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 
และการประชุมตามระบบปกติ ณ ห้องประชุม ควบคู่ไปทุกครั้ง 

มติ ที่ประชุมรับทราบและอนุญาตให้มีการด าเนินการจัดการประชุมทั้งการประชุมผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) และการประชุมตามระบบปกติ ณ ห้องประชุม ควบคู่ไปทุกครั้ง 

 

https://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce74-2557.pdf
https://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-annouce74-2557.pdf
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2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2563      
                ผ ู ้ร ักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที ่ประชุมว ่า ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจ าทั่วไป 
อาท ิ

1. Research Transformation ได้แก่ 
1.1 ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process) / Start up อาทิ   

1.1.1 การท า Research Scouting โดยการต่อยอดวิจัยเพ่ือเกิดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน 
- การเจรจาหารือเพ่ือน าเชื้อจุลชีพพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะทางการเกษตรโดยใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อเป็นวัสดุห่อหุ้มผัก

ผลไม้ ดอกไม ้พืชและอ่ืน ๆ  
1.1.2 โครงการ Startup Thailand league 2020 ประจ าปี 2563   
        อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมคัดเลือกวิสาหกิจเริ ่มต้น (ระดับ

มหาวิทยาลัย) มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ ้น 18 ทีม โดยมีรูปแบบการน าเสนอเป็น คลิป VDO Pitching และใน
รูปแบบ Online ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  

1.2 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ อาท ิ
1.2.1 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การเตรียมตัวความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนโรงงาน

ต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาความร่วมมือกับภาคเอกชน  
1.3 นวัตกรรมเพ่ือสังคม อาทิ 

1.3.1 ระบบฆ่าเชื้อส าหรับชุด PPE และอุปกรณ์การแพทย์โดยใช้โอโซนและUVC   
1.3.2 “TOT-KKU SWAP Test Box” น าตู ้โทรศัพท์เก่าท ี ่ท ิ ้งแล้วและไม่สามารถใช้งานได ้มา

ประยุกต์ใช้เป็น positive pressure เรียกว่า “TOT-KKU SWAP Test Box” ที่ภายในตู้มีความดันอากาศเป็นบวก
มากกว่าด้านนอก มาใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

1.3.3 การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน    
1.3.4 เครื่อง KKU Mobile CoVid-19 Killer และหุ่นยนต์ผู้ช่วยตัวน้อย 
1.3.5 ระบบพ่นฆ่าเชื้อส าหรับชุด PPE, UVC box ฆ่าเชื้อชุด PPE และหน้ากาก N95 

  2. Educational Transformation ได้แก่ 
      2.1 การช่วยเหลือนักศึกษา ในภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อาทิ สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ มอบเงินสนับสนุน, โครงการพี่น้องสู้ COVID-19, KKU Marketplace เป็นต้น 
 

3. Internationalization ไดแ้ก่ 
       3.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับโดย THE impact rankings ปี 2020 เป็นอันดับที่ 101-200 ของโลก 

และเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นปีที่สองติดต่อกัน การจัดอันดับโดยใช้ตามเกณฑ์ความยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals) 17 ด้าน โดยในปี 2020 มหาวิทยาลัยส่งผลงานไป 7 ด้าน ติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลก 
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4 ด้าน คือ Good  Health and Well- being(3), Quality Education(4), No Poverty(1), และ Decent Work and Economic 
Growth(8) และคะแนนรวมได้อันดับที่ 101 ของโลก และยังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

     3.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ เพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจัย และ
บริการ (INTERNATIONAL NETWORKING) อาทิ ผู้บริหารร่วมประชุมหัวข้อ “2020 NCKU International Virtual 
Forum on Covid-19” ผ่านเครือข่าย SATU (Southeast and South Asia and Taiwan University), ผู้บริหาร
พร้อมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจาก UGA เรื ่อง การด าเนิน
โครงการ Academic Honesty, การสื่อสารกับประชาคมชาวต่างชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นต้น   

 4. Digital Transformation ได้แก่ การเตรียมความพร้อม Work under New Normal หลัง COVID-19 : 
Digital ID, Digital Document, อบรมบุคลากร, เพ่ิมศักยภาพ KKU Data Center เป็นต้น 

   5. Great Place To Live ได้แก่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสวนปาล์มและสวนสักทอง, ปรับปรุงพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรม, อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่น, โครงการปรับปรุงถนนและเพ่ิมทางจักรยานถนนสาย 105 เป็นต้น 

   6. Collaboration / Coordination Projects ได้แก่ โครงการนิทรรศการออนไลน์ “วาดด้วยหัวใจ สู้ภัยโควิด”, 
โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (smart farming) เป็นต้น 
        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ในการนี ้ รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ได้แจ้งข้อมูลเพิ ่มเติมต่อที ่ประชุมว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย British Council  

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับ การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก ประจ าปี ค.ศ. 2020 

และภาพรวมของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสถาบันต่าง  ๆมีความแตกต่างกันเช่นไรบ้าง และแนวทางการรองรับการให้บริการ
ด้าน Internet ซึ่งจะมีความต้องการใช้บริการที่สูงมากขึ้น มหาวิทยาลัยเตรียมการไว้เช่นไรบ้าง 

ผู ้ร ักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ ่ายพัฒนา
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ได้ให้ข้อมูลต่อท่ีประชุมตามล าดับ ดังนี้  

การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกประจ าปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมานั้น 
เป็นการจัดอันดับของ Round University Ranking (RUR) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสหพันธรัฐรัสเซีย 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้ส่งข้อมูลเพ่ือเข้าร่วมรับการจัดอันดับดังกล่าว ทั้งนี้ ในปีต่อไป มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาส่ง
ข้อมูลเพื่อเข้าร่วมรับการจัดอันดับต่อไป 

การจัดอันดับของสถาบันต่าง ๆ  จะพิจารณาจัดอันดับจากเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพที่คล้ายคลึงกัน แต่ในส่วนของ 
Times Higher Education (THE) จะมีเพ่ิมเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพโดยนับจ านวนของผลงานซึ่งมหาวิทยาลยัสามารถน าไปใช้ในชมุชนได้ด้วย  
          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้คอยตรวจสอบและเฝ้าติดตามการวัดความเร็วในการส่งข้อมูลของ
อินเทอร์เน็ต (Bandwidth) อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งการใช้งานในช่วงเวลาปกติจะอยู่ที่  8-9 Mbps ช่วงเวลาที่ใช้งาน
พร้อมกันมากที่สุดจะอยู่ที่ 15-16 Mbps ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เตรียมขยายสัญญาณเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการ  
ใช้งานในช่วงเปิดภาคการศึกษาเป็น 25 Mbps แล้ว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะเตรียมการเพื่อรองรับในด้านอื่น ๆ ด้วย 
อาท ิความพร้อมของ Server ในการ download Balance การเตรียมเพ่ือรองรับ VDO Conference เป็นต้น        

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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 มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

                           ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 และรายงานลับ ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
           4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(1) งบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) 
มติ ท ี ่ประช ุมพิจารณาแล้ว จ ึงม ีมติ ร ับทราบรายงานทางบัญชีของงบการเงิน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามที่เสนอ  
 

(2) รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและ    

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่เสนอ  

          (3) รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน 
                                ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงาน
การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนมีนาคม 2563 ตามที่เสนอ  

 
4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์                        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์บริการการแพทย์ช้ันเลิศ ตามที่เสนอ  
 

                    4.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอุทธรณ์    
ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
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 มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

1. อธิการบดี             เป็นประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์   เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์        เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์       เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์     เป็นกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร  
6. รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา     เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์    เป็นกรรมการ 

                        ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
                            (แทนต าแหน่งว่างและแต่งตั้งเพิ่มเติม) 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกต (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนต าแหน่งว่างและแต่งตั้งเพิ่มเติม) ตามที่เสนอ 
 
5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนต าแหน่งว่าง) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์กนกอร สมปราชญ์ 

เป็นกรรมการ ในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แทนต าแหน่งว่าง) ตามที่เสนอ 
 

5.4 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ ทั้งนี้ หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดหรือแนวทาง
สร้างสรรค์เพื่อด าเนินการในช่วงสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ ขอให้เสนอมายังมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุไว้ในแผนและ
จัดเตรียมงบประมาณเพื่อด าเนินการต่อไปด้วย  
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 มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 

5.5 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      5.5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ 

         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรับ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังกล่าว 

 

5.5.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการท าข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 

        ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศรับข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
ต่างประเทศ ตามที่เสนอ 

 
5.5.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชาการฝึกงาน                               

ในภาคการศึกษาพิเศษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชา     

การฝึกงานในภาคการศึกษาพิเศษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 
 

5.6 มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค    
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  

     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามที่เสนอ 
 

                      5.7 ขอความเห็นชอบการด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตฯ  
       - ถอนระเบียบวาระการประชุม – 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

    6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
มติ ที่ประชุมอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 257 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 
 

                6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
   (รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบท้ายรายงาน) 
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       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม     
ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรตามการเสนอของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. อนุมัติหลักสูตร จ านวน 21 หลักสูตร ตามที่เสนอ 
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู ้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 22 หลักสูตร ตามที่เสนอ 
3. อนุมัติการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชาและการอบรมระยะสั้น จ านวน 4 ชุดวิชา ตามที่เสนอ 
4. รับทราบผลการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากมติสภาวิชาการ ใน

การประชุม ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที ่ออกโดยสภา

มหาวิทยาลัย  ประจ าเดือนเมษายน 2563   
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

      มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยนานาชาติ 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 การเดินรถบัสเพื่อให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและสิ่งแวดล้อมรับประเด็นดังกล่าวเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

5.8 การมอบอ านาจในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
       ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามข้อ 7 ประกอบข้อ 84 (2) ของระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงมีมติเห็นชอบการมอบ
อ านาจให้อธิการบดี ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างตามข้อ 84 และข้อ 127 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้เป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างโครงการประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท 

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


