
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
        ครั้งท่ี 9/2563 วันพุธท่ี 2 กันยายน 2563  

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

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

       - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563   

         อธิการบดีไดแจงตอท่ีประชุมวา ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน             

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

        1. Educational Transformation ไดแก 

องคการนักศึกษาจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ  

กิจกรรม “เปดโลกกิจกรรม ปการศึกษา 2563” ผานระบบออนไลนเพื่อใหนักศึกษาใหมได

คนหากิจกรรมหรือชมรมท่ีตนสนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะในดานนั้น ๆ  

กิจกรรม “ฮวมโฮมศรัทธานักศึกษาใหม นอมใจสักการะองคเจาพอมอดินแดง ปการศึกษา 2563”  

ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดดําเนินการดานตาง ๆ อาทิ  

โครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทํา

และเตรียมความพรอมรองรับการทํางานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  

การดําเนินการหลักสูตร Non-degree การผลิตผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเกษตรแมนยําและ

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตอาหารฟงกชัน  

ฝายการศึกษาและบริการวิชาการ ไดดําเนินการดานตาง ๆ อาทิ  

การอบรมเกี่ยวกับ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online Learning)” 

ผานโปรแกรม ZOOM และ YOUTUBE LIVE ไดแก การอบรม “Teaching Preparation for Online Classroom” 

การอบรม “A Practice of the University of Tsukuba of COVID-19” และการอบรม “On-line Learning 

Direction: Faculty of Medicine”  

 

        จัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงานมหกรรม

เครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (I-SAN STATIONARY FAIR 2020) ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. Research Transformation ไดแก 

  นักศึกษาไดรับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมวิจัยแหงชาติ 2563 

Thailand research expo 2020 จํานวน 7 รางวัล ไดแก รางวัลเหรียญทอง จํานวน 2 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน 

จํานวน 1 ผลงาน และรางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 4 ผลงาน  

  มหาวิทยาลัยตอนรับและนําเสนอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการวิจัยและพัฒนา 

แกคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร ซึ่งบรรยายสรุป 5 หัวขอ ดังนี้ 1) การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน   

ท้ังดานการศึกษา วิจัย และการเปนมหาวิทยาลัยแหงการอุทิศเพ่ือสังคม 2) ภาพรวมการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) โครงการขอนแกนเมืองอัจฉริยะ (Khon Kaen Smart City Operational  Centre – SCOPC) 

4) โครงการโรงงานตนแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนสําหรับยานยนตไฟฟาจากวัสดุนาโนแกลบ และ 5) โครงการ

โรงงานตนแบบ Biofuels and Biochemical product from Biomass 

3. Human Resource Management Transformation ไดแก 

   โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายบุคลากร มข. “KKU Healthy Life Run 2” 

4. Digital Transformation ไดแก  

   การเปนศูนยทดสอบการใชเทคโนโลยี 5G ของมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

   On the Job Training : Cyber Security for Online Teaching 

5. Internationalization ไดแก 

    มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับอีก 14 มหาวิทยาลัย ลงนามขอตกลงกับกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเขารวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS Stars Rating ในการรวม

พัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสูมหาวิทยาลัยโลก 

    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานการตางประเทศ 

6. Great Place To Live ไดแก 

          การสํารวจและจัดเก็บขอมูลจํานวนพื้นที่ออกกําลังกาย ประกอบดวย เสนทางริมบึงสีฐาน  

ฝงตะวันออก เสนทางสวนรุกขชาติ สวนรมเกลา ทางเดินศึกษาธรรมชาติ(ลานไทร) ซ่ึงผลการสํารวจพบวา ผูใชบริการ

เสนทางริมบึงสีฐานฝงตะวันออกมากที่สุด ทั้งพื้นที่ออกกําลังกายและลานกิจกรรม รอยละ 61 และรอยละ 44 

ตามลําดับ 

  งานแกไขปญหา และซอมแซมอาคารท่ีชํารุดตามสภาพการใชงาน และเหตุจากภัยธรรมชาติ 

รวมถึงงานปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ปายและเครื ่องหมายจราจรภายในพื ้นท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

         กลยุทธ/โครงการ Aesthetic zone อาทิ การจัดการไมยืนตน การฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงลาย  

  7. Collaboration/Coordination Project ไดแก 

      วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศ รุนอายุไมเกิน 25 ปจากเวที

การประกวดดนตรีพื้นบานวงโปงลาง ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง และไดรับรางวัลอ่ืน ๆ อีก 6 รายการ 

  ฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรครวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร ไดดําเนิน 

โครงการการจัดทําสารคดีชุด “Green and Smart Campus : สวนรมเกลากัลปพฤกษ ความหลากหลายท่ีรื่นรมย” 

8. Smart Security: สถิติอุบัติเหตุประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

   อุบัติเหตุประจําเดือน สิงหาคม 2563 รวมทั้งหมดจํานวน 15 ครั้ง (สถิติเพิ่มขึ้นจากเดือน    

ท่ีผานมา 7 ครั้ง) มีผูบาดเจ็บ 14 ราย (เพ่ิมข้ึน 9 ราย) ไมมีผูเสียชีวิต ไมมีทรัพยสินทางราชการเสียหาย 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (ซ่ึงมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

2.2 สรุปผลโครงการประชุมการปรับแผนและกลยุทธ�การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายหลัง 

ท่ีมีสถานการณ� COVID-19  

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (ซ่ึงมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ        

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

                           ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว ขอใหแกไขหนา 30 บรรทัดท่ี 10 ขอความเดิม “กรณี้นี้” ใหแกไขเปน “กรณีนี้” 

     หลังจากการแกไขดังกลาวแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 

8/2563 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 และรายงานลับ ตามท่ีเสนอ 

                           หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ไดปฏิบัติใหสอดคลองตามประกาศ

กระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เร ื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุม              

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
  4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงาน    

การเบิกจายงบลงทุน ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 ตามท่ีเสนอ  

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร                        

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (ซ่ึงมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ  

 

1.3 การสํารวจความพรอมการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ(ซ่ึงมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบผลการสํารวจความพรอมการจัดการเรียน       

การสอนออนไลน ตามที่เสนอ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอเพื่อดําเนินการในสวน    

ท่ีเกี่ยวของตอไปดวย 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั ้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี        

คณะเศรษฐศาสตร ตามองคประกอบขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 

ดังนี้ 

1. อธิการบดี          เปนประธานกรรมการ 

2. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร    เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายปราโมทย วิทยาสุข       เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. รองศาสตราจารยธนชาติ นุมนนท    เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน    เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

6. รองศาสตราจารยปณิธาน พีรพัฒนา    เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 

7. ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ    เปนกรรมการ 

                         ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

                     ทั้งนี้ ขอใหคณะกรรมการฯ นําประเด็นเกี ่ยวกับองคความรูของเศรษฐศาสตรสมัยใหม       

มาประกอบการพิจารณาดวย เนื่องจาก ปจจุบันศาสตรความรูในดานเศรษฐศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก 

ดังนั้น คณบดีคณะเศรษฐศาสตรจึงควรมีความรูเทาทันกับการเปล่ียนแปลงใหม ๆ เหลานี้ดวย  

  

5.2 แผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (ซ่ึงมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตามท่ีเสนอ โดยขอใหฝายบริหารรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

2. อนุมัติการขอยกเวนการปฏิบัติตามขอ 15 (6) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน   

วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ตามท่ีเสนอ            

 

5.3 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ(ซ่ึงมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ตามท่ีเสนอ  

ทั้งนี้ ขอใหบันทึกผูที่เห็นแยงในประเด็นองคประกอบของคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ 

รศ.เจนจิรา เรืองชยจตุพร รศ.ไชยณรงค นาวานุเคราะห รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา ผศ.สุรพล เนสุสินธุ และ      

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 

 

5.4.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้ง  

และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2)  

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (ซ่ึงมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี 2) ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

    6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 91 คน ตามการเสนอ

ของมหาวิทยาลัย 

 

                6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

     (รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบทายรายงาน) 

 มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู เสนอขอกําหนดตําแหนง           

ทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 
6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

        มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 32 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

6.4 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ 

ท่ีประชุมตั้งขอสังเกต (ซ่ึงมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

        มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

1. เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ ราย ผศ.สาวิตรี คทวณิช ตําแหนงอาจารย คณะภาษา

และการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. อนุมัติใหขึ้นบัญชีบุคคลดังกลาวเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเพื่อทําหนาที่สอบวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวขอวิทยานิพนธที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญดังกลาว แตสําหรับ

กรณีการแตงตั้งเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมวิทยานิพนธนั้น ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเปนราย  ๆไป 

6.5 ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) แทนตําแหนงวาง 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยเพ็ญศรี เจริญวานิช 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) 

แทนตําแหนงวาง ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส ั ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที ่ออกโดย                 

สภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนสิงหาคม 2563   

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

      มติ ท่ีประชุมรับทราบ 


	ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 2 กันยายน 2563

