
        มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
        ครั้งท่ี 6/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน 2563  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม  

1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 7/2563 

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ดวยสถานการณปจจุบันเริ่มผอนปรนมาตรการเพื่อการควบคุมการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากยิ่งข้ึน และเริ่มอนุญาตใหมีการเดินทางขามจังหวัดได ดังนั้น ในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อาจจะเดินทางมารวมประชุม ณ จังหวัดขอนแกน 

ดังนั้น จึงขอใหฝายเลขานุการตรวจสอบความพรอมของโรงแรมท่ีพักและเตรียมมาตรการตาง  ๆเพ่ือรองรับตามหลักการปฏิบัติ

ของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ไวดวย 

                          จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

            2.1 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 

               เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชกําหนด วาดวย การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2563 กําหนดใหการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ       

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ จึงไดออก

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยสรุป

สาระสําคัญ ดังนี้ 

1. กําหนดวันที่มีผลใชบังคับ โดยใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา      

ซ่ึงไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 วันถัดจากวันประกาศคือ 27 พฤษภาคม 2563 

2. หมวด 1 บททั ่วไป กําหนดใหการจัดการประชุมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส อยางนอยตอง

ประกอบดวย 7 กระบวนการสําคัญ ดังนี้ 

(1) การแสดงตนของผูรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกอนการประชุม 

(2) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธกันไดดวยเสียงหรือท้ังเสียงและภาพ 

(3) การเขาถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูรวมประชุม 

(4) การลงคะแนนของผูรวมประชุม ท้ังการลงคะแนนโดยเปดเผยและการลงคะแนนลับ 

(5) การจัดเก็บขอมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวมถึงการ

บันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภาพ แลวแตกรณีของผูรวมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม เวนแตเปนการประชุมลับ 

(6) การจัดเก็บขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกสของผูรวมประชุมทุกคนไวเปนหลักฐาน 

(7) การแจงเหตุขัดของในระหวางการประชุม 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่หนวยงานใดมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการประชุมตามกฎหมายแตกตาง  

เปนการเฉพาะแลว อาจเพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีแตกตางนั้นได โดยคํานึงถึงมาตรฐานตามประกาศฉบับนี้ 

3. หมวด 2 มาตรฐานการประชุมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส ซึ ่งเปนการกําหนดรายละเอียดของ            

7 กระบวนการสําหรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามหมวด 1 ดังนี้ 

(1) การแสดงตนของผู ร วมประชุมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกสกอนการประชุมใหดําเนินการ          

ตามวิธีการท่ีผูมีหนาท่ีจัดการประชุมกําหนด โดยอาจใชเทคโนโลยีชวยในการพิสูจนและยืนยันตัวตนของผูรวมประชุม 

(2) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธกันไดดวยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ ใหดําเนินการดวย

ชองสัญญาณที่เพียงพอ รองรับการถายทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภาพไดอยางชัดเจนและตอเนื่อง รวมทั้งมีวิธีการในการ

จัดการสิทธิของผูรวมประชุม 

(3) การเขาถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูรวมประชุม ตองแจงวิธีการที่ทําใหผู รวม

ประชุมสามารถเขาถึงเอกสารประกอบการประชุม หรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประชุมได 

(4) การลงคะแนนของผูรวมประชุม หากเปนการลงคะแนนทั่วไปใหมีวิธีการที่สามารถระบุตัว       

ผูลงคะแนนและเจตนาของผูลงคะแนนได สวนการลงคะแนนลับ ใหมีวิธีการท่ีทราบจํานวนของผูลงคะแนนและผลรวมของ

คะแนน โดยไมสามารถระบุเจตนาของผูลงคะแนนแตละคนเปนการท่ัวไปได 

(5) กําหนดใหมีการจัดเก็บขอมูลหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส      

ที่จําเปน เชน วิธีการแสดงตนหรือการลงคะแนน การแจงเหตุขัดของในการประชุม รวมทั้งขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส 

พรอมกําหนดมาตรการเก็บรักษาดวยวิธีการท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยและดวยวิธีการท่ีเชื่อถือได 

(6) การแจงเหตุขัดของในระหวางการประชุม ใหผูมีหนาท่ีจัดการประชุมจัดเตรียมชองทางการ

แจงเหตุขัดของ เพ่ือรองรับการแกไขเหตุขัดของแกผูรวมประชุม 

4. หมวด 3 มาตรฐานการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเรื่องลับ 

(1) ผูมีหนาที่จัดการประชุมตองกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อปองกันมิให

บุคคลท่ีไมมีสิทธิรวมประชุมรูหรือลวงรูถึงขอมูลการประชุมในเรื่องลับดังกลาว 

(2) ผู รวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองรับรองตอที ่ประชุมวาไมมีบุคคลที ่ไมมีสิทธิ        

รวมประชุมสามารถรูหรือลวงรูถึงขอมูลการประชุมในเรื่องลับ 

(3) การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเรื่องท่ีมีชั้นความลับ ใหใชระบบควบคุมการประชุมท่ีมี

ความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนดตามขอ 24 โดยกรณีการประชุมในเรื่องที่มีชั้นความลับของหนวยงานของรัฐ 

กําหนดเพิ่มเติมใหตองใชระบบควบคุมการประชุมที่ติดตั้งและใหบริการในราชอาณาจักร นอกจากนี้ หามมิใหมีการ

บันทึกเสียงหรือท้ังเสียงและภาพของผูรวมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุมในเรื่องลับ 

5. หมวด 4 มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

(1) มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศสําหรับการประชุมโดยท่ัวไป 

• การธํารงไวซ่ึงความลับ (confidentiality) 

• การธํารงไวซ่ึงความถูกตองครบถวน (integrity) 

• การธํารงไวซ่ึงสภาพพรอมใชงาน (availability) 

• การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ไดแก ความถูกตองแทจริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) 

การหามปฏิเสธความรบัผิด (non-repudiation) และความนาเชื่อถือ (reliability) ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของหรือ

เกิดจากการประชุม 

(2) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม      

(ขอ 24) ใหสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กําหนด ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการใช

งานระบบควบคุมการประชุม ไดรองรับใหมีการตรวจประเมินและรับรองความสอดคลองของระบบควบคุมการประชุมตาม

มาตรฐานที่กําหนดขางตน โดย สพธอ. หรือหนวยงานอื่น นอกจากนี้ รองรับใหการไดรับการรองรับหรือตรวจประเมิน

ระบบควบคุมการประชุมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยหนวยงานใดทั้งในประเทศหรือตางประเทศตามมาตรฐานที่ไมตํ่า

กวามาตรฐานท่ีกําหนด ถือวาระบบหรือสวนหนึ่งสวนใดของระบบควบคุมการประชุมนั้นไดรับการรับรองได 

6. บรรดาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ไดเตรียมการไวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับและ      

ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557 ตอไปจนแลวเสร็จ ท้ังนี้ ไมเกินหกสิบวันตั้งแต

วันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ 

ในการนี้ เลขานุการไดใหขอมูลตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เพื่อใหการประชุมสภามหาวิทยาลัย          

ในระเบียบวาระที่เกี่ยวของกับเรื่องลับ เปนไปตามหมวด 3 ของประกาศฉบับดังกลาว มหาวิทยาลัยไดเตรียมระบบ KKU 

Meet (https://meet.kku.ac.th/) สําหรับการประชุมเรื่องลับ ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนทั้งระบบ (ไมมีขอมูล     

ใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร) เพื่อรองรับการประชุมในเรื่องลับไวเรียบรอยแลว ดังนั้น การประชุมสภามหาวิทยาลัย        

ในครั้งนี ้จึงจะยกระเบียบวาระที่ 3 (เฉพาะรายงานฯ (ลับ)) ระเบียบวาระที่ 5.1 และระเบียบวาระที่ 6.2 ไปพิจารณา        

ในชวงทาย โดยเปนการประชุมผานระบบ KKU Meet (https://meet.kku.ac.th/) ซึ่งฝายเลขานุการไดจัดสง link เพ่ือ   

เขาสูระบบดังกลาวใหแกทุกทานทาง E-Mail เรียบรอยแลว 

                          จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

2.2 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดขอนแกน 

                เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่จังหวัดขอนแกนไดกําหนดมาตรการเพื่อเฝาระวัง   

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือหารือไปยังศูนยบริหารราชการ  

ในสถานการณฉุกเฉิน จังหวัดขอนแกน เพื่อขออนุมัติจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน โดยขออนุญาตใหผูเขารวมการประชุมจากตางจังหวัดสามารถเดินทางมารวมประชุม ณ จังหวัด

ขอนแกนได พรอมท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดใหมีจุดบริการเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ 

2. กําหนดใหผูเขารวมการประชุมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาทุกครั้งในการประชุม 

3. จัดท่ีนั่งในหองประชุมใหมีระยะหางระหวางท่ีนั่งอยางนอย 2 เมตร 

https://meet.kku.ac.th/
https://meet.kku.ac.th/
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 7/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

             บัดนี้ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดขอนแกน ในประชุม ครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 

2563 ไดพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอ โดยไดพิจารณาตามขอกําหนด ซ่ึงออกตาม

ความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 5) ขอ 2 (2) 

                          จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

2.3 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563   

       ผู ร ักษาการแทนอธิการบดีไดแจงตอที ่ประชุมวา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผู บริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

1. Research Transformation ไดแก 

          1.1 สงเสริมกระบวนการสรางนวตักรรม (Innovation process)  

               - การประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการดําเนินงานโรงงานตนแบบเกษตรและอาหาร (food pilot 

plant) และหองปฏิบัติการเกษตรและอาหาร: เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินการและใหบริการ (ไดใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4) 

- การประชุมความรวมมือในการสนับสนุนแบตเตอรี่สํารองสําหรับเครื่องมือทางการแพทย

ท่ีหมดประกันและไมมีแบตเตอรี่สํารอง กับโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร (ไดใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4) 

1.2 โครงการติดตามการจัดทําแผนงานวิจัย 

               - ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดเชิญนักวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบ

แผนงานวิจัย (Research Program) จากคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร นําเสนอความ

คืบหนาและประเมินผลลัพธสําคัญเบื้องตน เพ่ือใหการกํากับติดตามเปนไปตามกรอบระยะเวลาของโครงการ 

1.3 โครงการเสนอแผนงานวิจัย COVID-19 

               - ฝายวิจัยและบริการวิชาการ เชิญนักวิจัยท่ีมีความสามารถและสนใจในการจากคณะเกษตรศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และคณะแพทยศาสตร จัดทําโครงการวิจัยรูปแบบแผนงานวิจัย (Research 

Program) เก่ียวกับการสรางภูมิคุมกันจากผัก ผลไมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือตานไวรัส 

2.  Human Resource Management Transformation ไดแก โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย

บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน “KKU Healthy Life Run 2” 

3. Educational Transformation ไดแก อธิการบดีมอบนโยบายแกองคกรกิจกรรมนักศึกษา 

4. Digital Transformation ไ ด  แ ก  กา ร เตร ี ยมความพร อม Work under New Normal หลั ง          

COVID-19, On the Job Training : Digital Document Workflow, การเตรียมระบบการประชุมออนไลน รองรับประกาศ

กระทรวงดิจิทัลฯ KKU Meet (https://meet.kku.ac.th/) และระบบจายเงินชวยเหลือนักศึกษารอยละ 10 ของคาเทอม 

KKU Relief Fund for All Students (near-automate web application)  

5. Internationalization ไดแก การสื่อสารกับอาจารยและบุคลากรชาวตางชาติในสถานการณ

แพรระบาดของโรค COVID-19 ผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ 

                           6. Great Place To Live ไดแก โครงการควบคุมจํานวนประชากรสุนัขและปลอยสัตว เปนตน 

                         7. Collaboration / Coordination Projects ไดแก โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลทางวิชาการ

ดิจิทัลออนไลน การใหบริการรักษาพยาบาลในสถานการณการแพรระบาด COVID-19 เปนตน 

https://meet.kku.ac.th/
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 7/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

     ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
     1. ท่ีประชุมไดสอบถามเก่ียวกับการวิจัยแบตเตอรี่สํารอง ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีควรมีการประชาสัมพันธและ

พัฒนาไปสูนวัตกรรมเชิงพาณิชยโดยเร็ว ท้ังนี้ ขอใหเรงดําเนินการจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพ่ือใหสวนราชการตาง  ๆสามารถ

จัดซ้ือและเบิกจายตามระบบราชการได 

        2. มหาวิทยาลัยไดศึกษาผลกระทบและเตรียมการเก่ียวกับนักศึกษาจากตางประเทศไวอยางไรบาง 

       3. ปจจุบันมีสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยคอนขางมาก โดยเฉพาะบริเวณศูนยประชุมอเนกประสงค

กาญจนาภิเษก ซึ่งบางสวนก็มีพฤติกรรมกาวราวและดุราย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเพื่อลดจํานวนสุนัขจรจัด

เหลานี ้ ทั ้งนี ้ อาจจะใชแนวทางเหมือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ ่งใชสีของปลอกคอเปนสีแดง สีเหลือง และสีเขียว               

เพ่ือแบงแยกอุปนิสัยของสุนัขแตละตัวและจะทําใหผูพบเห็นไดหลีกเลี่ยงและปองกันอุบัติเหตุจากการโดนสุนัขกัดได 

       4. ปจจุบันความนิยมเก่ียวกับการใชยาสมุนไพรมีจํานวนเพ่ิมข้ึนมาก ดังนั้น จึงขอใหมหาวิทยาลัย

สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยเก่ียวกับสมุนไพร เพ่ือสรางการรับรูและสรางผลิตภัณฑใหม ๆ สูการตลาดในเชิงพาณิชยดวย 

       5. ผลงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเปนท่ีนาชื่นชมและสมควรเผยแพรไปสูสังคมภายนอกใหมากข้ึน 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะนําผลงานที่รายงานตอสภามหาวิทยาลัยในทุก ๆ  เดือน นั้น ไปเผยแพรในสื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ  

เชน Web Page มอดินแดงแหงความหลัง ซ่ึงมีศิษยเกาและศิษยปจจุบันเปนสมาชิกจํานวนมาก เปนตน 

  ในการนี้ ผูรักษาการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจไดให

ขอมูลตอท่ีประชุมตามลําดับ ดังนี้  

                             1. กรณีนักศึกษาจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุมเสี ่ยงนั้น มหาวิทยาลัยได

กําหนดแนวทางและพ้ืนท่ีเพ่ือเปนเขตกักตัว 14 วัน (Local Quarantine) ไวเรียบรอยแลว 

                             2. งานวิจัยเก่ียวกับแบตเตอรี่สํารองนั้น ป�จจุบันอย�ูในข้ันตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร แต�ได�รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 ไว�เรียบร�อยแล�ว จึงสามารถแจกจ�ายหรือจําหน�ายได� ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยกําลัง

ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดราคาและกําหนดรูปแบบสินค�าเพ่ือการจําหน�ายในเชิงพาณิชย�เช�นกัน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

                           ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันศุกรท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 5/2563 

เม่ือวันศุกรท่ี 8 พฤษภาคม 2563 และรายงานลับ ตามท่ีเสนอ 

                     หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ไดปฏิบัติใหสอดคลองตามประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เรื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน          
สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
           4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 (1) ขอความเห็นชอบการร ับรองรายงานของผ ู สอบบัญชีและรายงานการเ งิน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปงบประมาณ 2562 

               ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบรายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงิน 

ประจาํปงบประมาณ 2562 และมอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการรายงานรัฐมนตรีรับทราบและเผยแพรตอไป  

 

(2) รายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงานการเบิกจายงบลงทุนประจําเดือนเมษายน 2563 

                          ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงานการ

เบิกจายงบลงทุน ประจําเดือนเมษายน 2563 ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายบริหารรับขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร                        

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                      ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสรางอาคาร

ศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ และขอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการดําเนินงานในแตละสวนใหแลวเสร็จโดยเร็วดวย 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   5.1  ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

       - รายละเอียดปรากฏตามรายงานลับแนบทายรายงาน –  

5.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

หลักเกณฑ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ไดแก 

1.1 นายอํานาจ พรหมสูตร       เปนประธานกรรมการ 

      ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.2 รองศาสตราจารยธนชาติ นุมนนท   เปนกรรมการ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

1.3 นายวิชัย ธัญญพาณิชย      เปนกรรมการ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
1.4 นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร     เปนกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

1.5 รองศาสตราจารยปณิธาน พีรพัฒนา   เปนกรรมการ 
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     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  

1.6 ผูชวยศาสตราจารยธรา ธรรมโรจน   เปนกรรมการ 
     รองอธิการบดีฝายบริหาร 
1.7 ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี  เปนกรรมการ 

     รองอธิการบดีฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 
1.8  นางสุภารัตน มูลศรี        เปนเลขานุการ 
     ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 2. มอบหมายใหคณะกรรมการฯ ตามขอ 1 รับเอาหลักการ กรอบแนวคิด ขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

5.3 ขออนุมัติแต�งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตําแหน�งว�าง) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว จึงมีมติอนุมัติการแต�งตั้งให� รองศาสตราจารย�ไพบูลย� ดาวสดใส 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร� เป�นกรรมการ ในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก�น (แทนตําแหน�งว�าง) ตามท่ีเสนอ 

5.4 การกําหนดช่ือปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน  

       (1) ขอกําหนดช่ือปริญญาการออกแบบบัณฑิต การออกแบบมหาบัณฑิต  

และการออกแบบดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

                                   - ถอนระเบียบวาระการประชุม - 

(2) ขอกําหนดชื ่อปริญญาวิทยาศาสตรการแพทยและสุขภาพมหาบัณฑิตและ        

วิทยาศาสตรการแพทยและสุขภาพดุษฎีบัณฑิต  

                ท่ีประชุมมีขอสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการกําหนดช่ือปริญญาวิทยาศาสตร

การแพทยและสุขภาพมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรการแพทยและสุขภาพดุษฎีบัณฑิต และใหความเห็นชอบ 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา และ

อักษรยอสําหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ตามท่ีเสนอ 

 

 

 

5.5 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.5.1 (ร�าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด�วย การให�ความคุ�มครองและช�วยเหลือ 

ผู�ปฏิบัติงานเพ่ือมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานตามหน�าท่ี 

             ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว จึงมีมติมอบหมายให�ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยรับข�อสังเกตและ

ข�อเสนอแนะการแก�ไขต�าง ๆ  ของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการต�อไป และให�เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวการประชุมครั้งถัดไป 
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5.5.2 (ร�าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น เกี่ยวกับค�าธรรมเนียมการศึกษา 

                                     (1) (ร�าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด�วย ค�าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

(2) (ร�าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรปกติที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรนานาชาติ  
                               ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ใน (ร�าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

ว�าด�วย ค�าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก�น (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

    มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว จึงมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมการศึกษา

ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก�น และค�าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรีหลักสูตรปกติ      

ท่ีจัดการเรียนการสอนเป�นภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ ตามท่ีเสนอ 

5.5.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก 
การแบงสวนงาน และหนวยงานกับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
                มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว จึงมีมติเห็นชอบ (ร�าง) ข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

ว�าด�วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ�งส�วนงาน และหน�วยงานกับหน�วยงานย�อยของส�วนงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

    6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

มติ  ท่ีประชุมอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,821 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

                6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

   (รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบทายรายงาน) 

       มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตาม     
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

                            ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

          มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรตามการเสนอของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 16 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 17 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังค ับ ระเบียบ ประกาศ และคําส ั ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที ่ออกโดย                 

สภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนพฤษภาคม 2563   

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

      มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.3 รายงานการแต�งตั้งผู�รักษาการแทนผู�อํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

         มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 การเดินรถบัสเพ่ือใหบริการในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมรับ

ประเด็นดังกลาวเพ่ือแจงความคืบหนาใหท่ีประชุมรับทราบในคราวประชุมครั้งตอไป 

 

8.2 การพัฒนาสินทรัพยในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปดวย 

 

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


	ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

