
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
        ครั้งท่ี 8/2563 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2563  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

       ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทานไดแจงตอบรับ

การเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 8/2563 วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ดังนั้น การจัดการประชุมในครั้งนี้จึงไมไดจัดระบบการประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

ควบคูไปดวย 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

 อธิการบดีไดแจงตอท่ีประชุมวา ดวยผูชวยศาสตราจารยธรา ธรรมโรจน ไดพนจากตําแหนง

รองอธิการบดีฝายบริหาร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 9458/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีผลให

พนจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู แทนผู บริหาร ชุดที ่ 26 และชุดที ่ 27 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3307-3308/2562) ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ไปดวย 

   บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเลือก

กรรมการสภามหาว ิทยาล ัยประเภทผ ู แทนผ ู บร ิหาร พ.ศ.  2559 ประกอบก ับคณะกรรมการบร ิหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั ้งที ่ 10/2563 เมื ่อวันที ่ 13 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบให          

ผูชวยศาสตราจารยธรา ธรรมโรจน รองอธิการบดีฝายบริหาร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 5570/2563      

เมื ่อวันที ่ 1 กรกฎาคม 2563 เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู แทนผู บริหาร ชุดที ่ 26 และชุดที ่ 27        

แทนตําแหนงท่ีวางลง  

ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารที่ไดรับเลือกในชุดที่ 26 จะมีวาระ

เพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของสภามหาวิทยาลัย ชุดท่ี 26 และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารท่ี

ไดรับเลือกในชุดที ่ 27 จะเริ ่มปฏิบัติหนาที ่พรอมกับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ชุดท่ี 27 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

           2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563   

            อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน             

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

        1. Management Transformation  

                             การเตรียมการข้ึนระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ไดแก 

การใหความรูเก่ียวกับ Digital Infrastructure และ IT in Governance  

การจัดทํากรอบวิธีการปฏิบัติงานของทุกระบบใหมีมาตรฐานและสรางฐานขอมูลรวมกัน โดยใช
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 9/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 

ระยะเวลาดําเนินงาน 9 เดือน  

การติดตั ้งระบบระยะที ่ 1 : ระบบงานแผนและงบประมาณ ระบบงานพัสดุ ระบบงาน

บัญชี ระบบบริหารงานบุคลากร และระบบการวิเคราะหขอมูล โดยใชระยะเวลาดําเนินงาน 15 เดือน 

2. Great Place To Live ไดแก  

   คณะเกษตรศาสตรเริ่มโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแปลงฝกเพ่ือใหเกิดทัศนียภาพสวยงาม  

   คณะแพทยศาสตรและโรงพยาบาลศรีนครินทร จัดปรับปรุงอาคารเรือนพักญาติชั ่วคราว   

แหงใหมสําหรับญาติผูปวยท่ีเขาพักรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร โดยเริ่มเปดใหบริการในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

    โครงการปรับปรุงถนนมอดินแดง 

3. Educational Transformation ไดแก 

    พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี รุนที่ 57 ปการศึกษา 2563 ในรูปแบบวิถีใหม

อยางสรางสรรค จัดการปฐมนิเทศเปน 2 รอบ รอบละ 1,500 คน พรอมกับถายทอดการปฐมนิเทศออนไลน เพื่อให

นักศึกษาสามารถเขาชมไดอยางท่ัวถึง และกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมสูรั้วสีอิฐ ปการศึกษา 2563 

    การจัดประชุมดานจิตวิทยาการศึกษาคณิตศาสตรระดับนานาชาติ “The 2020 Virtual 

Meeting of the 6 International Group for the Psychology of Mathematics Education” 

    การอบรมเร ื ่องความสุจร ิตทางวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยจอรเจีย “KKU - UGA 

Collaboration on Academic Honesty” 

4. Research Transformation ไดแก 

   สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม (Innovation process) อาทิ การเขารวมงาน “BCG : 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยจัดแสดงนิทรรศการ โรงงานตนแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ท่ีผลิตข้ึน

จากแกลบและเถาแกลบเพ่ือใชในข้ัวแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ท่ีสามารถกักเก็บพลังงานไดมากกวาคารบอนถึง 12 เทา 

    การจัดโครงการ Solar Floating System for Smart City Mini Hackathon เพื ่อสนับสนุน

นักศึกษา นักวิจัยและนักพัฒนาไดนําองคความรูพัฒนาเซลลแสงอาทิตยบนทุนลอยนํ้า (Solar Floating) ท่ียั่งยืน สามารถ

เขาถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงจากการใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานทางเลือก   

    โครงการประกวด “เสนทางสูนวัตวณิชย” หรือ Research to Market ครั้งท่ี 8 

    การแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Biocontrol เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย และ

หารือแนวทางการดําเนินงานดาน Biocontrol ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

    การติดตามโครงการวิจัยและผลลัพธสําคัญของแผนงานวิจัย (Research Program) 

    การจัดทําแผนงานวิจัยและขอเสนอโครงการวิจัยพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 

5. Digital Transformation ไดแก  

   Digital Process Automation Training (Business Travel System Budget Planning Electronic Document)  

   Digital for New Students สถิติกิจกรรม มีความพึงพอใจ 8.25 เวลาเฉลี ่ยที ่เขาร วม 

278.04 นาที คะแนนเฉลี่ยสอบ Digital Literacy 18.86 (25 คะแนน) 

6. Internationalization ไดแก 

   การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ป 2021 โดย CWTS Leiden Ranking และ URAP (University 
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Ranking by Academic Performance) ซึ่งใชผลงานทางวิชาการเปนหลักในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดรับการจัดอันดับเปนลําดับท่ี 4 ของประเทศ ท้ัง 2 การจัดอันดับ 

   การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อยกระดับดานการศึกษา วิจัย 

และบริการ (INTERNATIONAL NETWORKING) อาทิ ผู แทนมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมฉลองวันชาติฝรั ่งเศส           

การสัมมนา Virtual forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era  

7. Best Place To Work ไดแก อธิการบดีนําคณะผูบริหารทําพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนในการ

เปนขาราชการท่ีดี การบันทึกเทปโทรทัศนถวายพระพร  

8. Good Governance ไดแก โครงการใหความรู ความเขาใจดานจรรยาบรรณ สําหรับ

ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน “เรื่อง การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน"  

         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมและยินดีกับมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับการจัดอันดับเปนลําดับที่ 4 

ของประเทศ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ป 2021 และไดสอบถามเก่ียวกับรูปแบบของ Research Program 

2. มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายหรือแนวทางรูปแบบการเรียนการสอนไวอยางไรบาง      

และสอบถามความคืบหนาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษายืมใชสําหรับการเรียนการสอน พรอมกันนี้      

จึงไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นอกจากมหาวิทยาลัยจะทําสื่อ Online Education สําหรับการเรียนการสอนใหแก

นักศึกษาแลว ยังควรพิจารณาไปถึงกลุมบุคคลท่ัวไปท่ีตองการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมแบบ Non-Degree ดวย 

3. ท่ีประชุมแสดงความกังวลและขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 การบริหารจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ในเสนทางที่มีการซอมปรับปรุงผิวจราจร 

ควรมีปายบอกเสนทางเลี่ยง (detour) ใหชัดเจนเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ  

3.2 ความปลอดภัยของนักศึกษาท่ีตองไปใชบริการอินเตอรเน็ตจากรานคาตาง ๆ 

3.3 การควบคุมและดูแลสุนัขจรจัดบริเวณอาคารสิริคุณากร 

3.4 การเปดสถานบันเทิงและรานพนันออนไลนตาง ๆ รอบรั้วหรือใกลเขตมหาวิทยาลัย 

3.5 การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยตอการรวมกลุมรวมกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษา 

(Flash Mob) ในชวงท่ีผานมา  

4. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการและตระหนักถึงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน    

ในระบบ Online Education ใหรอบคอบ เพื่อใหการวัดผลมีมาตรฐานและปองกันเสี่ยงตอการการทุจริตตาง ๆ        

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ ควรเนนการวัดผลผานระบบอัตนัยแทนระบบปรนัย 

ในการนี้ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝายดิจิทัลไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา  

1. Research Program เปนรูปแบบของกลุมวิจัย โดยจะมีนักวิจัยมารวมตัวกันจากหลากหลาย

สาขาวิจัย เพ่ือดําเนินการรวมกันตามหัวขอการวิจัยขนาดใหญท่ีจะเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม 

2. เนื่องดวยมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนั้น นโยบายการจัดการเรียนการสอน      

จึงตองดําเนินการดวยความยืดหยุนตามความเหมาะสมของแตละสาขาวิชา แตก็เนนรูปแบบ Online เปนหลัก หากไมสามารถ

ดําเนินการไดก็สามารถจัดแบบ On Site ได แตตองดําเนินการภายใตแนวทาง Social Distancing ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสนับสนุน
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ใหผูสอนผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือจัดทําแผนการสอนเปน New Paradigm จาก Teaching เปน Learning  

3. การวัดผลและประเมินผลการเรียนระบบ Online เปนเรื่องทาทายและตองเปลี่ยนรูปแบบ 

ซ่ึงในหลายมหาวิทยาลัยยกเลิกการวัดผลในรูปแบบคาคะแนน A-F แตเปลี่ยนเปนผาน S หรือไมผาน U แทน หรือการ

วัดผลจากงานที่ผู สอนมอบหมาย (Assignment) ทั้งนี ้ ฝายการศึกษาฯ และศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน           

จะรวมกันกําหนดแนวทางและพัฒนาทักษะวิธีการวัดผลรวมกับผูสอนของสวนงานตาง ๆ ตอไป 

4. ฝายรักษาความปลอดภัยไดเรงดําเนินการระบบ Smart Security โดยรอบมหาวิทยาลัยและ

โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงตาง ๆ  ใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และกรณี Flash Mob ของนักศึกษานั้น ปนี้ไดจัดไป 1 ครั้งที่บริเวณ

สวนรัชดานุสรณ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไมไดสั่งหามเพียงแตใหหลักการไววา การดําเนินการใด  ๆขอไมใหกาวลวงสถาบันหลักของชาต ิ

5. มหาวิทยาลัยไดติดตามผลการดําเนินงานเมื ่อเปดภาคการเรียนการสอนแลว พบวา 

Bandwidth internet มีการใชงานเพิ่มขึ้น 2 เทา และมี Online Activities เพิ่มขึ้น 5.7 เทา และผลการใหขอมูล  

จากนักศึกษาใหม พบวา รอยละ 90 มีอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอน Online และรอยละ 10 ยัง   

ไมมีคอมพิวเตอรพรอมเตรียมใชเพื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดแจงใหนักศึกษาทราบเบื้องตนแลววา 

มหาวิทยาลัยจะมีคอมพิวเตอรใหยืมใชงาน แตปจจุบันยังอยูในขั้นตอนของกระบวนการพัสดุ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ

ภายในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ และในระหวางนี้ นักศึกษาสามารถเขาใชคอมพิวเตอรจากสวนกลางที่มหาวิทยาลัยมี

ใหบริการไดตลอดทุกวันจนถึงเวลา 21.00 น.   

6. รูปแบบการเรียนการสอน online นั้น นอกจากการเรียนกับผูสอนแลว พบวานักศึกษา       

ไดมีการใชงานระบบ Zoom Conference มากกวาหนึ ่งหมื ่นหองในแตละสัปดาหเพื ่อพบปะ แลกเปลี ่ยนและ

ติดตอกันภายหลังการเรียนการสอน ท้ังในกลุมของนักศึกษาเองและกลุมนักศึกษารวมกับผูสอนดวย  

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดใหขอมูลและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. กรณีรานอาหารนั้น จะไมไดถูกจํากัดระยะเวลาปดรานเหมือนกรณีของสถานบันเทิง ดังนั้น 

จึงยากแกการควบคุม แตอยางไรก็ตามทางจังหวัดไดพยายามเขาตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเปน

ระยะ ๆ และจะพยายามพูดคุยเพ่ือขอความรวมมือจากผูประกอบการใหดูแลความเรียบรอยโดยรวมดวย 

2. ขอใหมหาวิทยาลัยเปนตนแบบเพ่ือเปนแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมดานการจราจรท่ีลํ้าสมัยและ

มีความโดดเดนสวยงาม เปนจุดท่ีสําคัญ (landmark) ใหแกจังหวัดและภาคอีสานดวย 

3. ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ใหความรวมมือและบริหารจัดการใหการจัดกลุม Flash Mob ของ

นักศึกษาดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและไมมีเหตุใหตองกังวล แตก็มีบางประเด็นที่อาจจะตองพิจารณาควบคุม

กรณีท่ีพบวามีนักศึกษารุนพ่ีไดเกณฑนักศึกษาใหมท่ีจะเขาหอพักในมหาวิทยาลัยครั้งแรกไปรวมกลุม Flash Mob ดวย 

4. จากสถานการณ Covid - 19 ทําใหจังหวัดประสบปญหาเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว จังหวัด

ไมมีกิจกรรมใด ๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนาฝน ดังนั้นในปหนาจังหวัดริเริ่มใหมีการจัดงาน      

แหเทียนเขาพรรษา เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด นอกจากนั้นยังขอใหมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนการจัดงานขอนแกน

มาราธอนนานาชาติดวย 

 5. เพื ่อเปนการกระตุ นการทองเที ่ยวของจังหวัด จึงจะมีการจัดกิจกรรมขบวนแหเทียน

เขาพรรษาอยางยิ่งใหญ จึงขอเชิญมหาวิทยาลัยรวมกิจกรรมดังกลาวดวย 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 9/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

                           ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 7/2563 

เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 และรายงานลับ ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  (1) รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติร ับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและ          
เงินลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามท่ีเสนอ  
 

 (2) รายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

                      ท่ีประชุมมีขอซักถาม (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงาน    
การเบิกจายงบลงทุน ประจําเดือนมิถุนายน 2563 ตามท่ีเสนอ  

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร                        

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     - รายละเอียดปรากฏตามรายงานลับแนบทายรายงาน – 

 

5.2 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสหวิทยาการ  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี   

คณะสหวิทยาการ ตามองคประกอบขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 

ดังนี้ 

1.  อธิการบดี              เปนประธานกรรมการ 

1. นายสุรพล เพชรวรา          เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2. นายปราโมทย วิทยาสุข         เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 9/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 

3. ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์      เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ศรีจารนัย     เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

5. รองศาสตราจารยไชยณรงค นาวานุเคราะห   เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 

6. ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ      เปนกรรมการ 

    ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

5.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัล    

พระธาตุพนมทองคํา ประจําป พ.ศ. 2563 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร

ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. นายเตช บุนนาค                  เปนประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์     เปนกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร        เปนกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. อธิการบดี             เปนกรรมการ 
5. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร      เปนกรรมการ 
6. คณบดีคณะเกษตรศาสตร        เปนกรรมการ 
7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร       เปนกรรมการ 
8. รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยณัฐพัชญ อนันตธีระกุล   เปนผูชวยเลขานุการ 

 
5.4 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.4.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสํารองเพ่ือผลประโยชนและสวัสดิการ 

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข และเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบ 

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสํารองเพื่อผลประโยชนและสวัสดิการผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 9/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 

5.4.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกวา              

หนึ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกวาหนึ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ               

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

    6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 343 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 

                6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

   (รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบทายรายงาน) 

       มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 
6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

        มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรตามการเสนอของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 24 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ของคณะสาธารณสุขศาสตร     

ตามท่ีเสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส ั ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที ่ออกโดย                 

สภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2563   

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

      มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.3 รายงานการแตงตั้งผูรักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการ 

      มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 9/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 

7.4 การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะสหวิทยาการ 

      มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online  

      มติ ที่ประชุมรับทราบและขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ี

ประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปดวย 

 

8.2 การรับปริญญาเกียรตินิยม 

      มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 

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


	ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

