
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 1/2564 วันพุธท่ี 6 มกราคม 2564  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรือ่งท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

      ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ระลอกใหม จึงไมสามารถเดินทางมารวมประชุม ณ มหาวิทยาลัยขอนแกนได ดังนั ้น ในฐานะประธานหาก          

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีขัดของประการใด ก็ขออภัยทุกทานไว ณ ท่ีนี้ดวย  

      มต ิท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

  2.1 การจดทะเบียนสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน (ชุดใหม)  

                  เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการ

เลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน เรียบรอยแลวนั้น บัดนี้ นายทะเบียนสมาคมจังหวัดขอนแกน ไดรับ 

จดทะเบียนการแตงตั้งกรรมการสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้นใหม ตามทะเบียนเลขที่ 17/2563 ลงวันท่ี          

1 ธันวาคม 2563 และประกาศนายทะเบียนสมาคมจังหวัดขอนแกน ประกอบกับมาตรา 20 (4) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ซึ ่งกําหนดใหนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน (โดยตําแหนง) 

       ในการนี้ นายมรกต พิธรัตน นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเริ่มดํารงตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ตามทะเบียนเลขท่ี 17/2563 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 เปนตนไป 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 มต ิท่ีประชุมรับทราบ   

2.2 การประชุมสภามหาวิทยาล ัยขอนแกนสัญจร และการประชุมร วมระหวางสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน  

               ประธานไดแจงตอที ่ประชุมว า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดจัดการประชุมสภา

มหาว ิทยาล ัยขอนแกนส ัญจร และการประช ุมร วมระหว างสภามหาว ิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบร ิหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางวันที่ 5-8 กุมภาพันธ 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต นั้น เนื่องจาก สถานการณการระบาดของไวรัส    

โคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม จึงเห็นควรใหชะลอการเดินทางดังกลาวไปกอน แตเจตนารมณรวมกันของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

และมหาวิทยาลัยขอนแกนในการชวยเหลือ พัฒนาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนและสังคมในพื ้นที ่ย ังคง                 

จะดําเนินการตอไป ดังนั ้น จะขอหารือรวมกับผู ที ่เกี ่ยวของเพื ่อจัดการประชุมรวมดังกลาว ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน         

จังหวัดขอนแกน ท้ังนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนจะดําเนินการในรายละเอียดและแจงใหทุกทานทราบอีกครั้ง 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 มต ิท่ีประชุมรับทราบ   
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2.3 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนพฤศจิกายนและ

ธันวาคม พ.ศ. 2563           

อธิการบดีไดแจงตอท่ีประชุมวา ในเดือน พ.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2563 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดปฏิบัติ

ภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

  1. Educational Transformation ไดแก 

 - การหารือความรวมมือเพื่อการพัฒนาดานการเรียนการสอนรวมกับบริษัท Elernity (Thailand) 

หลักสูตรรายวิชา ABCD และ หลกัสูตรรายวิชา Statistical and Computational Thinking 

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2563 ซ่ึงในปการศึกษา 2562 - 2563 มีผูไดรับอนุมัติ

ปริญญาในระดับตาง ๆ ดังนี้ ปริญญาเอก 255 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 157 คน ปริญญาโท 981 คน ปริญญาตรี    

6,633 คน รวมท้ังสิ้น 8,026 คน 

- การจัดงานเลี ้ยงแสดงความยินดีแดผู ร ับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ       

รางวัลอื่น ๆ  ดังนี้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน 5 คน รางวัลศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 คน รางวัลพระธาตุ

พนมทองคํา จํานวน 1 คน รางวัลศิษยเกาดีเดน จํานวน 2 คน รางวัลศรีมอดินแดง จํานวน 2 คน รางวัลศรีกาลพฤกษ จํานวน      

1 คน และรางวัลกาลพฤกษทองคํา จํานวน 2 คน 

- การประชุมรวมกับสํานักบริการวิชาการและคณะศิลปกรรมศาสตร เพ่ือเตรียมจัดตั้ง Production house 

- การสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศนใหม” เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

การศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

- การดําเนินงานตาง ๆ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) และระบบ    

คลังหนวยกิต (Credit Bank) 

 2. Research Transformation ไดแก 

 - โครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ” (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)     

ซ่ึงเปนโครงการในระยะท่ี 3 เพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

- พิธีตัดชอดอกกัญชา : ชอปฐมฤกษพิธีตัดชอดอกกัญชา เพื่อการวิจัยและประโยชนทาง

การแพทย "สถาบันวิจัยแคนนาบิส มหาวิทยาลัยขอนแกน” 

- พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ โครงการการบริหารจัดการเงินวิจัย

และบริการวิชาการ (KKU Research Transformation) ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

- สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรม (Innovation process) / Start up อาทิ การประชุม

หารือการจัดตั้ง “KKU Healthcare Innovation Center", นายดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรี และคณะ

ผู ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เย ี ่ยมชมนิทรรศการงานวิจ ัยและนวัตกรรม และการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในโอกาสลงพื้นที่กํากับติดตามการปฏิบัติราชการพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง, การบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการใหทุนวิจัยในภาพรวมของประเทศไทย เปนตน 

- คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชยฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 

4/2563 ไดมีมติสําคัญ ดังนี้ โครงการ “พัฒนาปู ยาพันธไกเพื ่อสรางพอแมพันธุ  เพื ่อรองรับการผลิตในระดับ
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อุตสาหกรรม” ไดขอสรุปคือ บริษัทฯ ยกเลิกไมสมทบเงิน 3 ลานบาท เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจ โครงการรวม

ลงทุนจัดตั้งบริษัทเพื่อจําหนาย “ซีรั่มและแชมพูธรรมชาติ” เห็นชอบใหลงทุนรวมกับบริษัท Sciseeit และบริษัท 

ขอนแกนไบโอเทค จํากัด มีแนวโนมท่ีจะจดทะเบียนเลิกกิจการและคืนทุนตามมูลคาหุนแกผูถือหุนตอไป 

3. Academic Service Transformation ไดแก โครงการหนองคายโมเดล เพื่อการผลักดัน

ใหเกิดการทํางานสอดประสานกันของมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีและสวนราชการของจังหวัดหนองคาย 

4. Human Resource Management Transformation ไดแก การถวายรางวัลกาลพฤกษ

ทองคํา ประจําป 2562 แดพระครูวิมลปญญาคุณ 

 5. Great Place To Live ไดแก โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชายที ่ 10 หอพัก

นักศึกษาชายที ่ 11 หอพักนักศึกษาหญิงที ่ 26 งานสรางเสถียรภาพใหแกระบบสาธารณูปโภค งานจัดการไมยืนตน       

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนมอดินแดง โครงการกอสรางสนามกีฬาและสันทนาการ  

 6. Internationalization ไดแก 

    - การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเขาสูอันดับตามสาขาวิชา 

(University Ranking By Subject) 

  - การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อยกระดับดานการศึกษา 

วิจัย และบริการ (INTERNATIONAL NETWORKING) อาทิ กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลีสัญจร “Korean Culture 

Caravan 2020”, การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI for Healthcare in the Post COVID-19 era ระยะที่ 2, พิธีประสาท

ปริญญาบัตร โครงการความรวมมือ 2 ปริญญาระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยเซาทเวสต ประจําป

การศึกษา 2563, ผูบริหารเขารวมประชุมออนไลน The 2020 Asia Confucius Institutes Cooperation Forum 

ซึ ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ ่ง (Beijing Language and Culture University) และมูลนิธิ        

การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (The Chinese International Education Foundation) ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน, สถาบันขงจื่อไดรับรางวัลศูนยสอบวัดระดับภาษาจีนยอดเยี่ยม ระดับโลก ประจําป 2020-2021,      

การเจรจาความรวมมือกับ Mr. Ogiwara Shoichi ประธานบริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. และ

คณะผูติดตาม เพื่อหารือความรวมมือทางดานวิชาการ การพัฒนาทางดานการเรียนการสอน รวมถึงดานเทคโนโลยี

และนวัตกรรม “Solar Power Solar Rooftop” เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใชพลังงานทดแทนอยางยั่งยืน,      

การประชุมออนไลน Project Symposium On Chinese + TVET เนื่องในงาน International Chinese Language 

Education Week 2020, พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงในการสรางความรวมมือทางดานยุทธศาสตร ระหวาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับมหาวิทยาลัยสึคุบะ ประเทศญี่ปุน และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สปป.ลาว เปนตน 

  - ป ค.ศ. 2021 QS Asia มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมท้ังสิ้น 634 มหาวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัย

เขาใหม 93 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนมีระดับเปอรเซ็นไทลสูงที่สุดในรอบ 6 ป อยูท่ีรอยละ 23        

โดยไดรับการจัดอันดับโดย QS Asia Ranking ป 2021 ดีขึ้น 9 อันดับในเอเชีย และดีขึ้น 2 อันดับในประเทศไทย 

ปจจุบันอยูท่ีอันดับ 151 ของเอเชีย และอันดับ 6 ของประเทศไทย 

 7. Digital Transformation ไดแก  

  - พิธีลงนามความรวมมือในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงานดานไซเบอรซีเคียวริตี้ 

(Cybersecurity) ในประเทศไทย เปนความรวมมือระหวาง 12 มหาวิทยาลัยและบริษัท พาโลอัลโตเน็ตเวิรกส 
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 8. Good Governance ไดแก  

  - โครงการ“KKU  World Give Blood Give Life 2020 ” ครั้งท่ี 3  

  - องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จัดกิจกรรม นักศึกษาใหมสักการะพระธาตุพนม 

ประจําป 2563 

 9. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

  - โครงการบําเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563  

   - โครงการมหาวิทยาลัยแหงบุญ: สรางทานบารมี หนุนชีวี มีความสุข"สุขีม่ัน สูขวัญวันเกิด" ครั้งท่ี 10 

  - โครงการเรียนรูสรางสรรคไปกับศูนยศิลปวัฒนธรรม One Day Camp 

  - การลงนามความรวมมือ Thailand A.I. University Consortium 

 

  - การประชุมหารือความรวมมือ ‘อาหารฮาลาล สูครัวโลก’ โดย ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต หรือ ศอ.บต. ทํางานควบคูไปกับการทํางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มุงเปาสูการเปนครัวฮาลาลโลก 

 10 Smart Security: สถิติอุบัติเหตุประจําเดือน พฤศจกิายนและธันวาคม พ.ศ. 2563 

     - สถิติอุบัติเหตุประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมทั้งหมดจํานวน 14 ครั้ง (ลดลงจาก

เดือนท่ีผานมา 4 ครั้ง) มีผูบาดเจ็บ 17 ราย (เพ่ิมข้ึน 3 ราย) ไมมีผูเสียชีวิต และไมมีทรัพยสินทางราชการเสียหาย 

  - สถิติอุบัติเหตุประจําเดือน ธันวาคม 2563 รวมท้ังหมดจํานวน 15 ครั้ง (เพ่ิมข้ึนจากเดือน

ท่ีผานมา 1 ครั้ง) มีผูบาดเจ็บ 13 ราย (ลดลง 4 ราย) ไมมีผูเสียชีวิต และมีทรัพยสินทางราชการเสียหาย 2 รายการ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับการจัดอันดับจาก QS Ranking 

เปนลําดับท่ี 6 ซ่ึงถือเปนผลงานของผูบริหารทุกทานท่ีไดรวมแรงรวมใจดวยความเขมแข็ง 

2. มหาวิทยาลัยเตรียมการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ไวเชนไรบาง 

และนักศึกษาจะไดเขารวมโครงการดังกลาวอยางไร ทั้งนี้ ขอมูลทางกายภาพของ GISTDA จะสามารถนํามาใชประโยชน

เพื่อเสริมการทํางานไดอยางไรบาง ซึ่งมหาวิทยาลัยควรศึกษาแนวทางเพื่อประสานการทํางานรวมกับ GISTDA เพื่อการใช

ขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนอยางจริงจังและยั่งยืนดวย 

                              ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรกําหนดคําถามหลักใหแกนักศึกษาที่เขาศึกษาพื้นที่ เพื่อใหไดขอมูล

พื้นฐานเฉพาะเจาะจงที่ตองการทราบ เชน จํานวนคนสูงอายุ การดูแลสุขภาพพื้นฐาน ทรัพยากรปาไมที่มีคาทางเศรษฐกิจ 

แหลงนํ้า การถือครองพ้ืนท่ีในครัวเรือน เปนตน และขอใหคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือใหชุมชนเขาใจรูถึง 

SWOT ของตนเอง เพ่ือการพัฒนาเปนแผนแมบทประจําชุมชนตอไป 

3. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดซื ้อลิขสิทธิ์โปรแกรมของ Times Higher 

Education (THE) ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีชวยในการวิเคราะห ศึกษาขอมูลมหาวิทยาลัยตาง ๆ การสรางแบบจําลอง เพ่ือการจัด

อันดับของมหาวิทยาลัย จึงเห็นวามหาวิทยาลัยควรเจรจาเพ่ือการประสานขอใชประโยชนจากโปรแกรมดังกลาวดวย 

4. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและงานเลี้ยงแสดงความยินดี

แดดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ท้ังนี้ ตั้งขอสังเกตวาไมควรกําหนดใหตั้งขบวนรับ-สงเสด็จเปนเวลานานจนเกินไป  
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5. ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาลวงหนาในเชิงรุกเพื่อเตรียมการชวยเหลือนักศึกษาในดานตาง ๆ 

โดยเฉพาะการชําระคาเลาเรียน ซึ่งอาจจะไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid – 19) 

ระลอกใหม และมหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการทรัพยสินและงบประมาณที่มีอยูใหเกิดประโยชน

และคุมคามากท่ีสุด เนื่องจากสถานการณในปจจุบันรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษามีแนวโนมลดลงอยางมาก 

6. ที ่ประชุมแสดงความกังวลเกี ่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื ่อการลงทุนเชิงพาณิชยของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการยกเลิกไปถึงสองโครงการ ไดแก โครงการ “พัฒนาปูยาพันธไก เพื่อสรางพอแมพันธุ เพื่อรองรับ     

การผลิตในระดับอุตสาหกรรม” และโครงการของบริษัท ขอนแกนไบโอเทค จํากัด ทั้งนี้ กระบวนการนําองคความรูเพ่ือ

พัฒนาไปสู Commercialize ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีองคความรูมากมายแต         

ไมสามารถไปสู Commercialize ไดอยางจริงจัง อาทิ เรื่องการพัฒนากัญชาไปสูงานทางเภสัชกรรมตาง ๆ ซึ่งกําลังเปน      

ท่ีสนใจและเปนท่ีตองการของตลาดอยางมาก 

  ในการนี้ อธิการบดี รองศาสตราจารยวีระพงษ แพสุวรรณ และรองอธิการบดีฝายดิจิทัล ไดให

ขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ไดแก การสราง

ฐานขอมูลในระดับประเทศ พัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของชุมชน สรางอาชีพรายไดในชุมชน ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรับ

มอบหมายใหดําเนินการจํานวน 130 ตําบล โดยทีมผูปฏิบัติงานจะประกอบดวย บณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแลว จํานวน 

10 คน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในปจจุบัน จํานวน 5 คน และทีมคณาจารยของมหาวิทยาลัย 

2. โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัยนั้น มีหลักการที่สําคัญไดแก การศึกษา SWOT ของ

ตําบล การนําองคความรูตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปชวยเสริมหรือแกไขปญหาในตําบลนั้น ๆ และเปนที่ปรึกษาใหแก

ตําบลเพื่อการเสนอของบประมาณในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ เครื่องมือในการทํางานจะเนนการจางงานแก

บัณฑิตและนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเตรียมเขารับการฝกงานเพ่ือเขาเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี ซ่ึงหากนําเทคนิคหรือวิธีการของ 

GISTDA มาเสริมการทํางานก็จะทําใหการเก็บขอมูลและบริหารพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน     

3. มหาวิทยาลัยมีขอตกลงและความรวมมือกับ GISTDA มาระยะหนึ่งแลว โดยมีทีมสวนหนา

ของ GISTDA ประจําอยูที่สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะขยายความรวมมือเพื่อใหครอบคลุมถึง

โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัยดวย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ        

ที่ประชุมเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวตอไปขอให

รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย และการลงทุนเชิงพาณิชยของมหาวิทยาลัยให

สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 

เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 

     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

  ท่ีประชุมมีขอแกไข (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
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มติ หลังจากการแกไขตามขอเสนอของที ่ประชุมแลว จ ึงมีมต ิร ับรองรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 และรายงานลับ ตามท่ีเสนอ 

                      หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ไดปฏิบัติใหสอดคลองตามประกาศ

กระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เร ื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุม              

ผานส ื ่ออ ิเล ็กทรอน ิกส  พ.ศ. 2563 โดยประช ุมผ านระบบ Zoom Meeting with On-Premise Meeting 

Connector และไมมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 

     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบรายงานงบการเงินรวมประจําปงบประมาณ 2563 

(สําหรับปสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) และรายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุน

ประจําเดือน ตุลาคม – พฤศจกิายน  2563 ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกต (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานงบการเงินรวมประจําปงบประมาณ 2563 

(สําหรับปสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) และรายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุน

ประจําเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  2563 ตามท่ีเสนอ  

 

4.2  รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาล            

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกต (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายโครงสรางพื้นฐานฯ รับขอสังเกตของ    

ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป   

4.3 รายงานประจําปคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานประจําปคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ และมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของรับขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 

 5.1 รายงานผลการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูไดรับการตอเวลาราชการ 

65 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบทายรายงาน - 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 2/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 

5.2 นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแกน

และปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายการจัดทํางบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ   

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 

5.3 การนําเงินรายไดของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการไปรวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. ขอยกเวนการปฏิบัติตามขอ 14 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 203/2556) 

ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 และอนุมัติใหวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการสามารถนําเงินรายไดของวิทยาลัยฯ 

มารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. ขอขยายขอบเขตการลงทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 203/2556)       

ลงวันที ่ 6 กุมภาพันธ 2556 ใหครอบคลุมการลงทุนตามนโยบายของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนและสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. อนุมัติการยกเวนการปฏิบัติตามขอ 14 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

203/2556) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 และอนุมัติใหวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการสามารถนําเงินรายได

ของวิทยาลัยฯ มารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยขอนแกนได 

2. อนุมัติการขยายขอบเขตการลงทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

203/2556) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 ใหครอบคลุมการลงทุนตามนโยบายของคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกนและสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

ทั้งนี้ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารดําเนินการปรับปรุงแกไขประกาศหรือ

ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหทุก ๆ สวนงาน สามารถลงทุนตามนโยบายของคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพยสินมหาวิทยาลัยขอนแกนและสภามหาวิทยาลัยขอนแกนได 

 

5.4 (ราง) รายงานผลการดําเนินงานและการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป 2563 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบและรับรอง (ราง) รายงานผล                

การดําเนินงานและการพัฒนาท่ียั่งยืน ประจําป 2563 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 2/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดําเนินการตอไป และเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบและรับรอง 

รายงานผลการดําเนินงานและการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําป 2563 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

5.5 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5.5.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใชหองสมุด 

จ ึงเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อพ ิจารณาให ความเห ็นชอบ (ราง) ระเบ ียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใชหองสมุด ตามท่ีเสนอ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การใชหองสมุด ตามท่ีเสนอ 

 

5.5.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย งานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) 

     จ ึงเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อพ ิจารณาให ความเห ็นชอบ (ร าง) ระเบ ียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย งานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) ตามท่ีเสนอ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย     

งานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) ตามท่ีเสนอ 

 

5.5.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การกําหนดกลุมของคณะ วิทยาลัย สถาบัน 

สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขต หรือสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา และหนวยงาน

บริหารจัดการกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี เพ่ือประกอบการกําหนดคาตอบแทนตําแหนงบริหาร (ฉบับท่ี 2) 

จ ึงเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อพ ิจารณาให ความเห ็นชอบ (ร าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื ่อง การกําหนดกลุ มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานวิทยาเขต หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา และหนวยงานบริหารจัดการกลาง สังกัด

สํานักงานอธิการบดีเพ่ือประกอบการกําหนดคาตอบแทนตําแหนงบริหาร (ฉบับท่ี 2) ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื ่อง         

การกําหนดกลุมของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขต หรือสวนงานที่เรียกช่ือ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา และหนวยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดีเพ่ือประกอบการกําหนดคาตอบแทน

ตําแหนงบริหาร (ฉบับที่ 2) ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม

เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป   

5.5.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื ่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัต ิ หุ นยนตและ

ปญญาประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 2/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 

 จ ึงเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อพ ิจารณาให ความเห ็นชอบ (ร  าง )  ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุนยนตและปญญาประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ

อัตโนมัติ หุนยนตและปญญาประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ และมอบหมาย

ใหฝายการศึกษาและบริการวิชาการรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

     จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 11 คน ตาม       

การเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

      (รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบทายรายงาน) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ และมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคล         

รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. ขออนุมัติหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. ขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

3. ขออนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 53 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 53 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 2/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 

6.4. ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ  

6.4.1 ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งประธานกรรมการจริยธรรม    

การวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 4 ทาน ตามรายชื่อท่ีเสนอ โดยใหเริ่มดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม 2564 เปนตนไป 

   มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการแตงตั้งประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 4 ทาน ตามรายช่ือท่ีเสนอ โดยใหเริ่มดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม 2564 เปนตนไป 

 

6.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (แทนตําแหนงวาง) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้ง นายมรกต พิธรัตน นายก

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน แทนตําแหนงวาง ตามการเสนอ            

ของอธิการบดี   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการแตงตั้ง นายมรกต พิธรัตน นายกสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน แทนตําแหนงวาง ตามการเสนอของอธิการบด ี 

 

6.4.3 คณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองแนวคิดหลักในการออกแบบและวางแผนธุรกิจ        

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย บริเวณหลังหอพักนักศึกษาชายท่ี 11 (ยูเซนเตอร) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองแนวคิดหลักในการออกแบบและวางแผนธุรกิจโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย บริเวณหลังหอพักนักศึกษาชาย ที่ 11 

(ยูเซนเตอร) ตามรายชื่อท่ีเสนอ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแนวคิด

หลักในการออกแบบและวางแผนธุรกิจโครงการพัฒนาพื้นที ่เชิงพาณิชย บริเวณหลังหอพักนักศึกษาชายที่ 11            

(ยูเซนเตอร) ตามรายชื่อที่เสนอ ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยระมัดระวังและดําเนินการตาง ๆ  กับคูสัญญาเดิมอยาง

รอบคอบเพ่ือปองกันขอรองเรียนตาง ๆ ซ่ึงจะสงผลใหโครงการฯ มีความลาชาได 

 

6.5 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2391/2563) เรื่อง การรับนักเรียน   

ผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

2391/2563) เรื่อง การรับนักเรียนผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2564 

ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห ็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

2391/2563) เรื่อง การรับนักเรียนผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 

2564 ตามท่ีเสนอ และมอบหมายใหผูท่ีเกี่ยวของรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 2/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563   

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.3  รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําปงบประมาณ 2563 วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระการดํารงตําแหนง 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

8.2 การอํานวยพรเนื่องในโอกาสปใหมจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูอาวุโส 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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