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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 6/2562 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. 

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

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2562 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และการบริหารทั่วไป อาทิ 
1. ด้วยสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ผ่านการจัดอันดับที่เรียกว่า “CWTS Leiden Ranking 2019” ซึ่งการจัดอันดับนี้
พิจารณาจากผลงานวิจัยเพียงอย่างเดียว โดยใช้ผลงานวิจัยย้อนหลัง 4 ปี คือ 2014-2017 และการจัดอันดับผลงาน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะแบ่งเป็นผลงานที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับ Top 1% 5% และ 50% ส าหรับผลงาน
ตีพิมพ์ระดับ Top 1% ในกลุ่มทุกสาขาวิชา พบว่าอันดับ 1 ได้แก ่มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 2 ได้แก ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และอันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส าหรับกลุ่มสาขาวิชา Biomedical and Health Sciences พบว่า อันดับ 1 
ได้แก ่มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอันดับ 3 ได้แก ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. การจั ด อันดั บ Non-academic Ranking “YouTube University Ranking” จากสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เข้าร่วมจัดอันดับ จ านวน 7,589 สถาบัน ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 70 ของโลก
อันดับ 5 ของไทย อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยรัฐ 

3. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “รวมพลคนใจบุญ
สมทบทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยมีนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานโครงการรวมพลคนใจบุญ
สมทบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงาน 
ซึ่งได้มีพิธีมอบโล่ให้แก่ผู้ให้ทุนการศึกษา จ านวน 23 องค์กร รวม 345 ทุน เป็นทุนละ 10,000 บาท ระยะเวลา 4 
ปี 5 ปีและ 6 ปีตามหลักสูตรการศึกษาของแต่ละคณะ ซึ่งอยู่ในปีการศึกษา 2561 - 2564  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
13,866,000 บาท หลังจากนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อยู่ดี
...มีสุข” ด้วยหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าของผลงานวิจัย 
ร่วมงาน ITEX 2019 : 30th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2019) หรือ งานนิทรรศการ
สิ่งประดิษฐ์นานาชาติและนิทรรศการนวัตกรรมระดับโลก  โดยผลงานที่น าไปจัดแสดงและได้รับรางวัลในครั้งนี้ 
ได้แก ่1. แผ่นวัสดุกันกระสุนที่ผสมรังไหม (Sheet bullet-proof vest production from silk cocoons) โดย ผศ.พนมกร ขวา
ของ และคณะ ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัลเหรียญทองพิเศษจากไต้หวัน World Invention Intellectual 
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Property Associations (WIIPA)  SPECIAL AWARD 2. ผลิตภัณฑ์กีต้าร์จากไม้ไผ่ขด (Coiled Bamboo Guitar)
โดยนางสาวพิชญ์ระวี สุรอารีกุล ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัลเหรียญทองพิเศษจาก INNOPA Innovation 
Award จาก Indonesian invention and innovation Promotion Association 3. Method for ethanol production 
from microalgae Chlorella sp โดย รศ.มัลลิกา คงเกียรติขจร และศ.อลิศรา เรืองแสง ได้รับรางวัล Silver Medal 
และ 4. โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดย ผศ.รุจชัย อ้ึงอารุณยะวี, 
นายเจษฎา ค าผอง และคณะ ได้รับรางวัล Silver Medal 

5. วันที ่1 พฤษภาคม 2562 นายอาณัช ธรรมธร นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote การประกวดออกแบบ “Inspire In Style Design Contest 2019”ออกแบบ 
Outdoor Living (พ้ืนที่ภายนอกในบริเวณสถานศึกษาของผู้ประกวด) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวศิน ขจรศักดิ์
ว่องไว นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  และรางวัลชมเชย 3 รางวัล คือ พิชิตชัย แสนณรงค์ นาย
ศวัสกร บุตรมาตย์ และนายชานน ลุนพันธ์ จากผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ  

6. วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบอนุรักษ์
และร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
เหมาะกบัทุกเพศวัย ให้เกิดสุนทรียะและเกิดมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการใช้
พ้ืนที่บริเวณ คุ้มสีฐาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้จักของบุคคลและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 มีหลายกิจกรรมภายในงานไม่ว่าจะเป็น การแสดง การละเล่น 
การเพ้นท์แก้ว ท าขนม ท าผ้ามัดย้อม และซุ้มอาหาร  

7. วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หารือแนวทางการท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G (5th Generation คือ ระบบการสื่อสาร
แบบไร้สายในยุคที่ 5) โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุม
พร้อมด้วยนายฐากร ตัณฑสิทธิ เลขาธิการ กสทช. และ ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร กสทช. และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมประชุมหารือดังกล่าว 

8. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ 
ประจ าปี 2562 เพ่ือการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากร เป็นการเสริมสร้างก าลังใจ ส าหรับผู้สร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จ านวน 233 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุรพล
เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งด้วย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การจัดอันดับในกลุ่มทุกสาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับ 3 แต่ในภาพรวมการอันดับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังอยู่ในอันดับ 5 ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ือให้มีอันดับที่สูงขึ้น 
2. ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจควรจัดระบบการหารายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม ในรูปแบบ

เชิงพาณิชย์ด้วย 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
2.2 สรุปผลการระดมสมอง เรื่อง การน านโยบายสู่การปฏิบัติ ในการประชุมร่วมระหว่างสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
2.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สัญจร และศึกษาดูงาน Ananda Campus 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
   

2.4 รายงานความคืบหน้าคดีปกครองหมายเลขด าที่ บ.14/2562 
(รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 

   

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 
5/2562   เม่ือวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และรายงานลับ ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 

4.1 รายงานผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 และมอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการรายงานการสอบบัญชีและงบการเงิน
ดังกล่าว ต่อรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและเผยแพร่ต่อไป โดยขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาด้วย 

 
4.2 กระแสเงินสด และงบลงทุน ประจ าเดือน เมษายน 2562 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสด และงบลงทุน 
ประจ าเดือน เมษายน 2562 ตามที่เสนอ 

 
4.3 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
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ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบประมาณให้โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กู้ยืม
เงินเพื่อการลงทุนเครื่องจักรใหม่ เป็นจ านวนเงิน 46,000,000 บาท และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 

 
4.4 ความก้าวหนา้โครงการก่อสรา้งอาคารศนูย์บริการการแพทยช์ั้นเลิศ โรงพยาบาลศรนีครินทร์ 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบผลการประกวดราคา และอนุมัติจ้างตามที่ประธานกรรมการพิจารณาผล

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และไปด าเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
2. เห็นชอบมอบอ านาจให้อธิการบดีด าเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างต่อไป จน

กระบวนการท าสัญญาจ้างแล้วเสร็จ  
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมรับข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 
ทั้งนี้ กรรมการขอสงวนสิทธิในการออกเสียงตามระเบียบวาระนี้ จ านวน 4 คน ในการนี้   

รศ.เจนจิรา เรืองชยจตุพร ขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว 
 

4.5 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับองค์การที่ดี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและ
โครงการตามนโยบายการก ากับองค์การที่ดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 
2561 - มีนาคม 2562) ตามที่เสนอ 

 
4.6 ความก้าวหน้าการจ้างผู้ควบคุมงานของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ทีป่ระชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบความก้าวหน้าการจ้างผู้ควบคุมงานของโครงการ

ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ช้ันเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงาน) 
 
5.2 ผลการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบผลการสรรหาตามที่เสนอ และอนุมัติการแต่งตั้ง
ให้ รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 

 
5.3 ปรับปรุงข้ันตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2/2553 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง 

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 
2. เห็นชอบให้อ านาจสภาวิชาการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตร ตามที่เสนอ 
และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษารับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 

 
5.4 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5.4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามท่ีเสนอ 

 
5.4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

ของวิทยาลัยนานาชาติ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนมัุติปริญญาให้แก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา จ านวน 167 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติหลักสูตรจ านวน 10 หลักสูตร ตามที่เสนอ 
2. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 22 หลักสูตร ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

7.1 รายงานข้อบั งคับ ระเบี ยบ ประกาศ และค าสั่ งมหาวิทยาลั ยขอนแก่นที่ ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนเมษายน 2562   

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

 
7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 
8.1 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร 
พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น             
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล อีกต าแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ตามที่เสนอ 

 
8.2 นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อเสนอแนะ

ในเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
1) ตามที่มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงถนนเส้นทางหน้ามหาวิทยาลัยจนถึงวงเวียนแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยและฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมควรปรับปรุงถนนเส้นทางบริเวณจากวงเวียนไปถนนหน้า
คณะเกษตรศาสตร์ด้วย 

2) มหาวิทยาลัยควรดูแลจัดการเรื่องขยะบริเวณแฟลตประดู่ด้วย 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

8.3 รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  ด้วย
มหาวิทยาลัยมีโครงการ KKU Smart Transit เพ่ือให้บริการประชาชนหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น เพ่ือให้ลดปัญหาการจราจร และอ านวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษาที่อาจจะไม่มีพาหนะ แต่เนื่องจากบุคลากรจ านวนมากมีความคิดเห็นว่าต้องการให้มหาวิทยาลัย
ศึกษาความคุ้มค่าของการให้บริการรถ Shuttle Bus ซึ่งเป็นการบริการภายในมหาวิทยาลัยและใช้งบประมาณ
ค่อนข้างมาก โดยมีจ านวนผู้ใช้บริการน้อย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการอย่างอ่ืนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และควรศึกษาความคุ้มค่าของการให้บริการรถ Shuttle Bus ตามโครงการ KKU Smart Transit ด้วย 

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า โครงการนี้ได้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ เป็นระยะซึ่งผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้รถ 
Shuttle Bus ใช้ส าหรับขนส่งมวลชนภายใน แต่เนื่องจากว่าการที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการในลักษณะขนส่งมวลชน 
จะมีปัญหาในชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงเวลา 08.00 - 09.00 น. ซึ่งจะมีนักศึกษาเข้าชั้นเรียนเป็นจ านวนมาก ระบบนี้
จึงไม่สามารถรองรับได้ ประกอบกับมีนักศึกษาที่อาศัยอยู่นอกมหาวิทยาลัย แต่รถ Shuttle Bus จะให้บริการภายใน
มหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้มีจ านวนผู้ใช้บริการน้อย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะน าประเด็นดังกล่าว
ไปส ารวจในทุกมิติรวมถึงวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

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


