
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
        ครั้งท่ี 7/2563 วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2563  

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

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

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม  

1.1 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ จํานวน     

4 คน เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมไดดํารงตําแหนงครบวาระสามป ดังนี้ 

1. นายผณิศวร ชํานาญเวช 

2. นายวัลลภ เตียศิริ 

3. นายวีระพงษ แพสุวรรณ 

4. นายพิสิฐ รังสฤษฎวุฒิกุล  

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เปนตนไป 

                           จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและรวมแสดงความยินดีแด รองศาสตราจารยวีระพงษ        

แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

มติ ที่ประชุมรับทราบและรวมปรบมือเพื ่อแสดงความยินดีแด รองศาสตราจารยวีระพงษ         

แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

1.2 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

     ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 

ไดประกาศ เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง 

นายชาญชัย พานทองวิริยะกุล ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

เปนตนไป ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 เลม 137 ตอนพิเศษ 144 ง 

     ในโอกาสนี ้ จึงไดนําเสนอวิดีทัศนเกี ่ยวกับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลา      

โปรดกระหมอมแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 

                          จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและรวมแสดงความยินดี  

มติ ที ่ประชุมรับทราบและรวมปรบมือเพื ่อแสดงความยินดีแด รองศาสตราจารยชาญชัย       

พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  

กอนการเริ่มการพิจารณาในระเบียบวาระถัดไป เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยและ      

มีผูเขารวมการประชุมโดยครบถวน ประธานจึงไดขออนุญาตตอท่ีประชุมเพ่ือนําระเบียบวาระท่ี 5.1 ข้ึนมาพิจารณากอน  

ท่ีประชุมอนุญาตตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

5.1 ขออนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. อนุมัติการแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 10 ทาน ตามคําแนะนํา

ของอธิการบดี ดังรายช่ือบุคคลและตําแหนงท่ีนําเสนอ 

2. อนุมัติการแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี รองอธิการบดีฝายดิจิทัล   

เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ทั้งนี ้ การแตงตั ้งตามขอ 1 และขอ 2 ใหมีผลตั ้งแตวันที ่ 15 มิถุนายน 2563 ยกเวน      

การแตงตั้งรองอธิการบดีฝายการตางประเทศ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป 

3. อนุญาตใหรองอธ ิการบดีฝ ายต าง ๆ และที ่ปร ึกษามหาว ิทยาลัย เข าร วมการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนดวยทุกครั้ง 

4.  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

            2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563   

            อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน             

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

1. Research Transformation ไดแก 

                              1.1 การสรางความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสรางหนวยธุรกิจใหม     

โดยฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจและสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพ่ือพลังงาน ประชุมรวมกับ บริษัท อารพีซีจี จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท เพทโทร อินสตรูเมนท จํากัด (PICO) เพ่ือหารือเรื่อง Battery Cell Materials Pilot Plant Project 

1.2 นวัตกรรมเพื ่อสังคม ไดแก การตอนรับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการประชุมหารือกับ 11 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน เพื ่อรวมขับเคลื ่อนนโยบายรัฐ พรอมตรวจเยี ่ยมโครงการจางงานประชาชนผู ไดร ับผลกระทบจาก

สถานการณ COVID-19 

2. Academic Service Transformation ได แก  หล ักส ูตร Up skill/Re skill/New skill 

ภายใตการเตรียมความพรอมเพื ่อรองรับการทํางานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

3. Educational Transformation ไดแก  

3.1 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดานการเรียนรู (Education Paradigm Shift) โดยการ

สัมมนา “กรอบแนวคิดเบื้องตนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน” ใหกับรองคณบดีฝายวิชาการ    

แตละคณะ ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนดานการศึกษา  

3.2 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสงมอบตูปนสุข จํานวน 15 ตู

ใหแกมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือมอบแกสวนงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

3.3 ความคืบหนาการกอสรางและปรับปรุงสถานกีฬา ไดแก 1. การกอสรางสนามฟุตซอล 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2. การปรับปรุงสระวายนํ้าชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

4. Digital Transformation ไดแก 

4.1 การเตรียมพรอมระบบการเรียนการสอนผานระบบออนไลนจํานวนมาก KKU e-Learning    

KKU Digi-Class ความรวมมือกับ Coursera กิจกรรม Digital Transformation 2020 – KKU Virtual Town Hall เปนตน 

 5. Internationalization ไดแก  

    5.1 การจัดอันดับโดย THE Asia rankings ป 2020 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับ 

เปนอันดับท่ี 300-350 ของเอเชีย และเปนอันดับท่ี 5 ของประเทศไทย  

     5.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ป 2021 โดย QS World University Ranking 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับ ที่ระดับ 800-1000 ของโลก โดยไดระดับ percentile ที่สูงที่สุดในรอบ    

8 ป โดยปจจุบนัอยูใน percentile ท่ี 67.5 ของโลก และเปนอันดับท่ี 5 ของประเทศไทย  

    5.3 การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพ่ือยกระดับดานการศึกษา 

วิจัย และบริการ (INTERNATIONAL NETWORKING) 

                           6. Great Place To Live ไดแก กลยุทธ/โครงการ Biodiversity & forest restoration กิจกรรม 

“รวมใจ มข. ปลูกปา รักษาธรรมชาติ ประจําป 2563” โครงการปรับปรุงถนนมอดินแดง เปนตน 

7. Good Governance มหาวิทยาลัยขอนแกน เขารับรางวัลองคกรโปรงใส (NACC Integrity 

Awards) ครั้งที่ 9 มีองคกรที่ไดรับรางวัลในปนี้ 7 องคกร โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยแรก และ

มหาวิทยาลัยเดียวท่ีเคยไดรับรางวัลนี้ 

         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

2.2 การปรับแผนและกลยุทธการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายหลังท่ีมีสถานการณ COVID – 19 

                              ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ดวยสถานการณปจจุบันไดผอนปรนมาตรการเพื่อการ

ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอนุญาตใหมีการเดินทางขามจังหวัดได 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยขอนแกนจําเปนตองมีการปรับเปลี ่ยนครั ้งใหญ (Transformation) ทั ้งดานการจัด

การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และดานการบริหารจัดการองคกร 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยยังคงมีความกาวหนาและการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืนในทามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทย   

ที่เกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) และอัตราการเกิดที่ลดลงของเด็กไทย จึงไดกําหนด

ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน 4 ปขางหนา ประกอบดวย 11 ยุทธศาสตร 39กลยุทธและ 89 แผนงาน  

ประกอบกับเกิดสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     

ซึ ่งสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดังนั้น เพื่อรองรับ           

ตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น สภามหาวิทยาลัยขอนแกนซึ ่งเปนคณะกรรมการบริหารสูงสุดของ

มหาวิทยาลัยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมาประชุมรวมกับคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับแผนและ  

กลยุทธการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายหลังท่ีมีสถานการณ COVID – 19 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

ในการนี้ จึงไดกําหนดจัดการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและผูบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้น ในระหวางวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทานเขารวมการประชุมตามวันและสถานท่ีดังกลาวดวย 

                          จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

                           ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 6/2563 

เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 และรายงานลับ ตามท่ีเสนอ 

                     หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ไดปฏิบัติใหสอดคลองตามประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
           4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
                      ท่ีประชุมมีขอซักถาม (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงาน    
การเบิกจายงบลงทุน ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 ตามท่ีเสนอ  

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร                        

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                      ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสรางอาคาร

ศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการดําเนินงานในแตละสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว    

ทั้งนี้ ขอใหฝายที่เกี่ยวของขอรับคําแนะนําเพิ่มเติมจาก นายสุนทร อรุณานนทชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางรอบคอบดวย 

 

4.3 ขออนุมัติผูกพันงบประมาณขามปงบประมาณโครงการเชาคอมพิวเตอรเพ่ือใหนักศึกษายืม

สําหรับการเรียนออนไลนและการทํางาน 

                 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการขอผูกพันงบประมาณขามปงบประมาณ         

ในโครงการเชาคอมพิวเตอรเพ่ือใหนักศึกษายืมสําหรับการเรียนออนไลนและการทํางาน ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 ขออนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   

  - ยกไปพิจารณากอนระเบียบวาระท่ี 2.1 -  

5.2 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งผูรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการแตงตั้งผูรักษาการแทนรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 5134/2563 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 ตามท่ีเสนอ 

 

5.3 การกําหนดอัตราเงินเดือนผูบริหารท่ีแตงตั้งจากบุคคลภายนอก  

                    5.3.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน (ยกไปพิจารณาในการประชุมลับ) 

                    5.3.2 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

                    5.3.3 ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหกําหนดอัตราเงินเดือนผูบริหารท่ีแตงตั้งจาก

บุคคลภายนอกตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี ้

           1. รองศาสตราจารยเพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

วิทยาเขตหนองคาย กําหนดอัตราเงินเดือน อัตราเดือนละ 100,000 บาท 

                        2.  ศาสตราจารยผิวพรรณ มาลีวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

กําหนดอัตราเงินเดือน อัตราเดือนละ 65,000 บาท 

              3. ผูชวยศาสตราจารยณัฐพัชญ อนันตธีระกุล ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษา 

กําหนดอัตราเงินเดือน อัตราเดือนละ 65,000 บาท 

  4. นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ กําหนด

อัตราเงินเดือน อัตราเดือนละ 65,000 บาท 

    ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนท่ีกําหนดใหไดรับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนตนไป 

 

5.4 ขออนุมัติหลักการเพื่อแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนกรรมการหรือเลขานุการ

ในคณะกรรมการชุดตาง ๆ  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติหลักการใหรองอธิการบดีฝายตาง ๆ ซึ่งไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และไดรับแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให          

เปนกรรมการ หรือเปนเลขานุการ ในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตาง ๆ อยูเดิมกอนนี้ ใหคงดํารงตําแหนง

เปนกรรมการ หรือเปนเลขานุการ ตามคําส่ังฉบับเดิมตอไป จนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนงตามคําส่ังนั้น 

และใหนายกสภามหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาลงนามในคําส่ังมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของตอไปไดทันที 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

5.5 ขออนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2562 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2562 

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย ใหแก 

1. ศาสตราจารยอลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี  

2. ศาสตราจารยละออศรี เสนาะเมือง วิทยาลัยนานาชาติ 

 

5.6 การจัดการบานพัก-แฟลตของบุคลากรและการจัดการเร ือนพักญาต ิของ

โรงพยาบาลศรีนครินทร  

                            ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป โดยเฉพาะในสวนของสวัสดิการบานพักขอให

กําหนดนโยบายในเรื่องดังกลาวใหชัดเจนและนํามาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในโอกาสตอไปดวย 

 

5.7 การขออนุมัติรวมทุนกับเอกชนเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการวิจัยทางคลินิกแหงประเทศไทย 

(Thailand Clinical Research Enterprise, TCRE) 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการเขารวมลงทุนกับเอกชนเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการ

วิจัยทางคลินิกแหงประเทศไทย (Thailand Clinical Research Enterprise, TCRE) และการใชงบประมาณของ

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) หนวยงานวิสาหกิจ สังกัดคณะแพทยศาสตร เพื่อรวมลงทุน

ดังกลาว ตามท่ีเสนอ  

      โดยขอใหมหาวิทยาลัยและผูที่เกี่ยวของรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปดวย  

 

5.8 การขอรับรองหลักสูตรเพื ่อเผยแพรหลักสูตรที ่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQR)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการขอรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQR) ตอไป 

 

5.9 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

      ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการขออนุมัติใชแบบฟอรม (แบบใหม) ตาม

แนวทางของ มคอ. 3-6 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และมอบอํานาจให

สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติแบบฟอรม มคอ. ท่ีคณะเสนอมาได และเมื่อดําเนินการแลว

ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาทักทวงตอไป 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

 

  5.10 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5.10.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหความคุมครองและชวยเหลือ 

ผูปฏิบัติงานเพ่ือมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหที่ปรึกษามหาวิทยาลัยรับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข และเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบ 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหความคุมครองและชวยเหลือผูปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย       

ท่ีปฏิบัติงานตามหนาท่ี ตามท่ีเสนอ               

 

5.10.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  

และเพ่ือการใหบริการทางวิชาการ 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารรับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข และเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบ 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดซื้อจัดจางเพื่อการวิจัยและพัฒนาและเพื่อการใหบริการ       

ทางวิชาการ ตามท่ีเสนอ               

 

5.10.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตร

โครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”  

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ตามท่ีเสนอ  

  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

    6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

มติ  ท่ีประชุมอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 624 คน ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

                6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

   (รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบทายรายงาน) 

       มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

          มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรตามการเสนอของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2.  อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตรกรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ   

 หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 15 หลักสูตร และอนุมัติเปล่ียนแปลงรายละเอียดปการศึกษา   

ท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแกนอนุมัติใหเปดสอน จํานวน 10 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

3. รับทราบการอนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ จํานวน 4 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

6.4 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ 

      มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 ทาน ตามที่เสนอ และอนุมัติใหขึ้นบัญชี   

ทั้งสามทานเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเพื่อทําหนาที่สอบวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวขอวิทยานิพนธ    

ท่ีเกี่ยวของหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญดังกลาว 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังค ับ ระเบียบ ประกาศ และคําส ั ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที ่ออกโดย                 

สภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนมิถุนายน 2563   

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

      มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 

      มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
      8.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563 

      มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

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