
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        ครั้งที่ 8/2562 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
    ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 ได้เปลี่ยน

วันประชุมจากเดิมวันที่ 4 กันยายน 2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เนื่องด้วยมีเรื่องส าคัญเกี่ยวกับการ
บริหารงานภายในของมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ จึงจ าเป็นต้องเลื่อนวันประชุมให้เร็วขึ้น      
กว่าก าหนดการเดิม 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

            ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วยการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยและ              
งานประจ าทั่วไป อาท ิ

1. Management Transformation: ERP 
1.1 Planning and Budgeting Systems ระบบการวางแผนการด าเนินงานและงบประมาณ  
1.2 Finance and Accounting Systems ระบบการเงินและการบัญชี 
1.3 Supply Chain Systems (e-Procurement) ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง และคลังพัสดุ 
1.4 Human Capital Management Systems ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.5 Campus Solution Systems ระบบงานบริการนักศึกษา 
1.6 Business Intelligence Systems ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
1.7 Enterprise Content Management Systems ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
     การควบคุมระบบงานเอกสาร 

2. Enterprise Resources Planning (ERP) แผนการด าเนินการในการปรับปรุงใช้เวลา
ทั้งหมดประมาณ 2 ปี โดยแบ่งแผนการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 
 (1) ระบบแผนงานและงบประมาณ เป็นการจัดท าระบบการสร้างแผน การอนุมัติและ

ติดตามผลการด าเนินการและการใช้งบประมาณ 300 วัน 
 (2) ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นการจัดท าระบบการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีการตามระเบียบ 360 วัน 
 (3) ระบบบัญชีและการเงิน เป็นการจัดท าผังบัญชีที่ครอบคลุมการใช้งานในระบบบัญชี

ย่อยของทุกหน่วยงาน การจัดท าระบบบัญชีย่อยทุกระบบ โดยมีเป้าหมายการออกงบบัญชีได้ทั้งงบเดียวของแต่ละหน่วยงาน 
และงบบัญชีรวมของมหาวิทยาลัย 400 วัน 

 (4) ระบบบริหารงานเจ้าหน้าที่ เป็นการจัดเก็บประวัติและอัตราก าลังทั้งหมดของ
เจ้าหน้าที่และการบริหารจัดการอัตราก าลังตามงบประมาณประจ าปี  รวมถึงการจัดตารางการท างานและการจ่าย
ค่าตอบแทน 460 วัน 
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 (5) ระบบบริการนักศึกษา เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันในแง่ของ
การเงินและบัญชี ในส่วนของข้อมูลรายรับ เจ้าหนี้และลูกหนี้ของนักศึกษา 460 วัน 

 (6) ระบบบริหารจัดการเอกสาร เป็นการจัดท าระบบการส่งต่อเอกสารและสิทธิในการใช้
เอกสารเฉพาะส่วนของบัญชีและการเงิน 460 วัน 

 ระยะที่ 2 
 (1) ระบบแผนงานและงบประมาณ เป็นการจัดท าระบบประเมินผลการด าเนินงานในส่วน

ของขั้นตอนการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ 520 วัน 
 (2) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการจัดท าระบบการประเมินผลการด าเนินการตาม

งบประมาณประจ าปี 520 วัน 
 (3) ระบบบัญชีและการเงิน เป็นการจัดท างบบัญชีเพ่ือการบริหารในรูปผลการด าเนินงาน

ระดับหน่วยงาน 600 วัน 
 (4) ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการจัดท าระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลการด าเนินงานของ

หน่วยงาน การให้บริการการศึกษา การให้บริการการรักษาพยาบาล การวิเคราะห์การลงทุน 600 วัน 
 (5) ระบบการบริหารจัดการเอกสาร เป็นการจัดท าระบบการบริหารเอกสารในส่วนของ  

การบริหารงานเจ้าหน้าที่ การให้บริการนักศึกษาและการบริหารจัดการเอกสารในระบบสารบรรณอ่ืน 720 วัน 
3. การลงนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ระหว่าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม บริษัทอลาดิน บริษัทเทอดด าริ และบริษัทแอ็ทเทน  
                            4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ศักยภาพของนักศึกษาในด้านวิชาการและการวิจัยกับ Kerry Express 
                            5. การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ 
Macquarie Education Group Australia (MEGA) 

 6.คณะทันตแพทยศาสตร์จัดประชุมวิชาการทันตแพทย์ฯ นานาชาติ 
 7. ประชุมวิชาการศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 “ศิลปะสร้างโลก” Arts Create the World  
 8. ส านักหอสมุดจัดสัมมนาเครือข่ายการจัดการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยในประเทศเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ “Research Data Management and Libraries: Relationships, Activities, Drivers and Influences”   
 9. มหาวิทยาลัยรว่มใจปลูกป่ายางนา ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 
10. กิจกรรม KKU Digital Transformation 2019 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 
11. กิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 56 ปีการศึกษา 2562 

        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมและร่วมรณรงค์
ปลูกต้นไม้ ทั้งนี้ นอกจากการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมแล้ว ขอให้มีมาตรการในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องด้วย และ 
กิจกรรมใด ๆ ที่อาจจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การถางพ้ืนที่ป่ารกร้างที่มีเถาวัลย์ วัชพืชที่ท าลายระบบนิเวศน์เพ่ือปลูก
ต้นไม้ใหม่ ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาคมได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องด้วย  
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และเสนอแนะให้มีการปลูกป่าเพ่ิมในบริเวณพ้ืนที่ว่างทั่วไปภายในมหาวิทยาลัย และมีมาตรการในการดูแล
พ้ืนที่ป่าที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ การด าเนินการใด ๆ  ที่จะมีผลต่อพ้ืนที่ป่า (เดิม) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง 

2. ขอเชิญชวนกรรมการทุกท่านรับชมกิจกรรม KKU Digital Transformation และกิจกรรม
อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยทาง Youtube : KKU Channel 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562  

  เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ    
รายงานลับตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

     ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน      

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามที่เสนอ และเห็นควรให้คณะกรรมการการเงินฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ        
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 4.2 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่าย      
งบลงทุน ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 ตามที่เสนอ  

 
 4.3 รายงานความก้าวหน้ากระบวนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ (Medical Hub) 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และในส่วนของข้อก าหนดการจ้างที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นั้น 
ขอให้ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วน      
ที่เกี่ยวข้องและใหน้ าเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมในคราวต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      5.1 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนต าแหน่งที่ว่าง 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิเป็นกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
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5.2 ขอความเห็นชอบการรับรองหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ เห็นชอบการขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) ตามที่เสนอ 
 

5.3  นโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ เห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และ                   

เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย               
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพี่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 5.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
วิชาการของส่วนงาน 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น      

ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของส่วนงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายการศึกษารับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเห็นชอบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของส่วนงาน  

 
5.5 การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ เห็นชอบการด าเนินการตามมาตรา 22 วรรคห้า แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ในกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง และเห็นชอบให้ด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ ต่อไป 
 

5.6 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พ้นจากต าแหน่ง   

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแทน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และมอบหมายให้ด าเนินการก าหนดวิธีการ             
ที่เหมาะสมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาอธิการบดีสามารถปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี            
ในระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

 
5.7 การแต่งตั้งรองอธิการบดีและการแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้   
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 

1. เห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีตามค าแนะน าของอธิการบดี ดังนี้ 
1.1 รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ง             

รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 
1.2 ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งศาสตราจารย์                                

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 
1.4 ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ยิ้มแต้ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
1.6 รองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์ค า พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ง           

รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
1.7 รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ง      

รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป โดยผู้ท่ีท าหน้าที่สองต าแหน่ง จะต้องลาออกจากต าแหน่งคณบดี

ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
2. เห็นชอบการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
3. อนุญาตให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และที่ปรึกษารักษาการแทน

อธิการบดีเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยทุกครั้ง 
 
5.8 การก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจากบุคคลภายนอก กรณี

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบก าหนดอัตราเงินเดือนให้แก่ นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในอัตราเงินเดือน 60,000 บาทต่อเดือน  
 

5.9 ขออนุมัติแก้ไขปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ Miss ZIWEI YIN และ 

Miss HAN LETAO ตามทีเ่สนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง  
  6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,662 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
        (รายละเอียดตามเอกสารลับแนบท้ายรายงาน) 
           มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 
      6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 30 หลักสูตร ตามเสนอ 
3.  

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดย              

สภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562   
          มติ ที่ประชุมรับทราบ 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 
         มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 8    เรื่องอ่ืน ๆ 
8.1 นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล ขอสะท้อนปัญหาการใช้บัตรทองในโรงพยาบาลศรีนครินทร์    

ซึ่งมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วแต่ยังคงมาใช้บริการ ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าและความแออัดในการให้บริการ 
                 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

           มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

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


