
        มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 2/2564 วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ 2564  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ดวยการเริ่มผอนคลายมาตรการการควบคุมการระบาดของไวรัส     

โคโรนา (COVID-19) จึงทําใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนใหญสามารถเดินทางมารวมประชุม ณ มหาวิทยาลัยขอนแกนได 

ทั้งนี้ หากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงไป การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยก็จําเปนตองปรับใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเกิดข้ึนเปนคราว ๆ ไป 

      มต ิท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

 2.1 กําหนดการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

                  เลขาน ุการได แจ  งต อท ี ่ประช ุมว  า  ตามก ําหนดการประช ุมร  วมระหว  างสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน “Meeting the Challenges of 2021: 

Going Beyond the Cocoon of KKU Campus.” ในระหวางวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูเขารวมการประชุมฯ ไดแก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร

มหาวิทยาลัย และผูบริหารของทุกสวนงาน และเปดกวางสําหรับบุคลากรและผูสนใจสามารถเขารับฟงผาน       

KKU - Facebook live  

ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 จะมีการบรรยายพิเศษ ดังนี้ 

1.  ก า รบ ร ร ย ายพ ิ เ ศษ  “Meeting the Challenges of 2021:  Going Beyond the 

Cocoon of KKU Campus.” โดย ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. การบรรยายพิเศษ “พัฒนาการและแนวโนมของวิกฤตการณ COVID – 19 และบทบาท

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการชวยเหลือสังคม” โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี 

3. การบรรยายพิเศษ “การใช ข อม ูล (Tech-based และ Human-based) ส ําหรับ         

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต” โดย รศ.ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. การบรรยายพิเศษ “ความคาดหวังตอมหาวิทยาลัยในการชวยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต” 

โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

และในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 จะมีกิจกรรมประชุมกลุมยอยและระดมสมองในแตละกลุม

สาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในระหวางวันท่ี   

3-4 กุมภาพันธ 2564 

 มต ิท่ีประชุมรับทราบ   
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2.3  รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2564    

อธ ิ การบด ี ได  แจ  งต  อท ี ่ ประช ุ มว  า  ใน เด ื อนมกราคม  พ.ศ .  2564 ผ ู  บ ร ิ หาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและ

งานประจําท่ัวไป อาทิ 

  1. Educational Transformation ไดแก 

 - งานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เด ินหนาสู อนาคต จัดโดย

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ  โดยไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ             

ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการดานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พรอมดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ัว       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเจาหนาท่ีจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รวมท้ังนักวิชาการดานการศึกษารวมงานกวา 200 คน 

- การชี้แจงนโยบายดานการเรียนการสอนในสถานการณโควิดแกตัวแทนนักศึกษา  

- พิธีมอบคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับการเรียน ใหกับนักศึกษาเพื่อนําไปใชประกอบการเรียน   

การสอน ภายใตโครงการใหบริการนักศึกษายืมเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา โดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน  

- การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาที่เนน Computational & Statistical Thinking 

และ ABCD เพื่อจัดทํารางรายละเอียดรายวิชา คําอธิบายรายวิชา และเนื้อหาของรายวิชาที่เนน Computational & Statistical 

Thinking และ ABCD รวมถึงรวมกันอภิปรายเพ่ือนําเสนอขอมูลสรุปและเสนอตออธิการบดี 

- ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเขาเยี่ยม สถาบันภาษา และสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

- การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพ่ือยกระดับดานการศึกษา วิจัย 

และบริการ (INTERNATIONAL NETWORKING) ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมประชุมหารือโครงการ 

High Speed Train เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรใหม โดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน (Southwest Jiaotong University) เปนหลักสูตรรถไฟฟาความเร็วสูง เพื่อสรางบัณฑิตที่มี

ศักยภาพปอนตลาดงานสําคัญในอนาคต 

- กิจกรรมอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชนพุทธสถานวัดถ้ําผาเก้ิง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

- การจัดกิจกรรมโครงการ “KKU World Give Blood Give Life 2020” ครั้งที่ 5 รวมกับ             

คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร 

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาลเจาพอมอดินแดง เนื ่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย ครบ 57 ป 

- กิจกรรม 57 ป มข. สงตออุดมการณ “พี่ทําบุญใหทุนนองเรียน” และ กิจกรรมระดมทุน 

“ทําบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัย 25 มกราคม 2564” ในวาระครบรอบ 57 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อมอบเปน

ทุนการศึกษาแกนักศึกษาที ่ขาดแคลนทุนทรัพย ระหวางวันที่ 22 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564            

มียอดเงินบริจาค ป 2564 จํานวน 767,524.53 บาท (ป 2563 จํานวน 374,297.00 บาท ) รวมท้ังป 2564 จํานวน 2,778,268.11 บาท 

 2. Research Transformation ไดแก 

 - การสงมอบแผนกันกระสุนผสมรังไหมใหแกเจาหนาท่ีตํารวจสูการใชงานจริงในภาคสนาม 

โดยเปนแผนรับแรงกระส ุน มีน ํ ้าหนักแผนละ 950 กรัม ขนาดกวาง 25 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร                  

หนา 8 มิลลิเมตร จํานวน 10 แผน สามารถรับแรงกระสุนปนสั้นได 
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- ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของฝายวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา โดยการจัดทํารายงานประจําป ทั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารสารสนเทศเพื่อการรายงานผล 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการจัดลําดับ Ranking Over All ดีข้ึน และ Ranking By Subject มีจํานวนมากยิ่งข้ึน 

- การบรรยาย “นโยบายและแนวทางการขับเคลื ่อน Research Program” ใหกับ

คณาจารย นักวิจัย ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร เพื่อเปนการมอบนโยบาย และเชิญชวน

นักวิจัยรวมกลุมกันเพื่อทํางานวิจัยในรูปแบบโปรแกรมวิจัย สรางองคความรู วิจัย และนวัตกรรม อีกทั้งยังสามารถ

พัฒนาขอเสนอโครงการ (Proposal) เพ่ือยื่นขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกตอไป 

- กิจกรรม “กัญชงลงแปลง” มหาวิทยาลัยไดรับใบอนุญาตในการผลิต (ปลูก) กัญชง (ตาม

หนังสือสําคัญ ท่ี 19/2563 เม่ือเดือน ตุลาคม 2563) จํานวนพ้ืนท่ี ในการเพาะปลูก 1,664 ตารางเมตร ณ คณะเกษตรศาสตร 

- สงเสริมกระบวนการสรางนวตักรรม (Innovation process) / Start up ไดแก  

  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและวิสาหกิจ เพื่อจัดทําเกณฑในการ

พิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมใน 3 กลุมสาขาวิชา เพ่ือสนับสนุนการคนหานวัตกรรมตอยอดเชิงพาณิชยตอไป  

  อุทยานวิทยาศาสตรฯ รวมกับสถาบันแมขายศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศกึษา 

(UBI) เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดประชุม Online เพื่อคัดเลือกผูประกอบการโครงการสงเสริม   

การพัฒนาผลิตภัณฑผูประกอบการ OTOP ประจําป 2563  

  มหาวิทยาลัยขอนแกน และบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) มอบตู        

TOT-KKU SWAB Test Box (Positive Pressure) จํานวน 2 ตู เพื่อเก็บตัวอยางในการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 

ใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  

- การจัดประชุมหารือแนวทางการลงพื้นที่รายตําบลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการรวมกับจังหวัดขอนแกน  

3. Academic Service Transformation ไดแก การจัดอบรมหลักสูตร “การเจรจาไกลเกลี่ย

ขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562”  

 4. Internationalization ไดแก 

    - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrixs โดยมีการประเมินผลกระทบตอสังคม 

(impact) การเปดเผยขอมูล (Openness) และผลการดําเนินงาน (Excellent) ซ่ึงใชฐานขอมูลงานวิจัยของ Scimaco 

พบวา มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับ ท่ี 791 ของโลก ท่ี 142 ของเอเชีย และ อันดับ 4 ของประเทศไทย 

5. Management Transformation 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน รับมอบตําแหนงประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยขอนแกน

และ มูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูร 

6. Digital Transformation ไดแก 

   - แนวทางการใหบริการ AI as a Service    

   - Storage as a Service    

   - Fast SQL as a Service    

   - Dashboard 
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และในชวงธันวาคม 2563 ถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยไดเปดใชงานระบบเดินทางไปปฏิบัติงานออนไลน 

ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบและเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวของไดโดยผานระบบวิเคราะหขอมูล และ dashboard ได 

 7. Great Place To Live ไดแก งานซอมแซมผิวจราจร สีเสน และเครื่องหมายจราจร ซอมแซม

ผิวจราจรวงเวียน คณะวิทยาศาสตร ถนนขางหอ 3 วงเวียนหนาอาคารสิริคุณากร ทางมาลายหนาศูนยอาหารและบริการ 1 

(Complex) งานสรางเสถียรภาพใหแกระบบสาธารณูปโภค และงานดูแลรักษาสถานท่ี 

8. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

  - หอศิลปวัฒนธรรม กําหนดจัดโครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจําเดือนมกราคม 

ภายใตชื่อนิทรรศการ “ถักสายใย ทอไออุน” การแสดงงานของครอบครัวรักศิลปะ 

 9. Good Governance ไดแก  

  - โครงการพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน ครบรอบ 57 ป 

  - การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ 

      - พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ใหทรงหายจากพระอาการประชวร 

 10 Smart Security: สถิติอุบัติเหตุประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

     - สถิติอุบัติเหตุประจําเดือน มกราคม 2564 รวมทั้งหมดจํานวน 14 ครั้ง (ลดลงจากเดอืน

ที่ผานมา 1 ครั้ง) มีผูบาดเจ็บ 18 ราย (เพิ่มขึ้น 5 ราย) ไมมีผูเสียชีวิต และมีทรัพยสินทางราชการเสียหาย 2 รายการ

        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ในการนี้ รองอธิการบดีฝายดิจิทัล ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และประธานสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา 

  1. ปจจุบ ัน มหาวิทยาลัยกําล ังพัฒนาระบบ Digital Work Flow โดยใชเทคนิค RPA 

(Robotic Process Automation) ซึ่งเริ่มใชกับระบบการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปรับลดจํานวนคนในระบบและลดการใชกระดาษเปลี่ยนมาใชระบบ Digital แทน ซ่ึงการประมวลผลแบบ intelligent 

ของระบบ จะชวยในการวิเคราะหขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ อาทิ สถิติการเดินทาง การวิเคราะหงบประมาณ ท้ังใน

ระดับบุคคล สวนงาน และในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพัฒนาไปสูกระบวนงานอื่น ๆ และจะนําเสนอ

ขอมูลใหแกสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบเปนระยะ ๆ ตอไป 

  2. จังหวัดขอนแกนขอแจงประชาสัมพันธขอมูลภายในจังหวัดขอนแกนและขอความรวมมือ

มหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดังนี้ 

    2.1 จังหวัดขอนแกนไดผอนคลายมาตรการควบคุมเนื่องจากสถานการณการระบาดของไวรัส โคโรนา 

(COVID-19) โดยผูที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด ไดแก สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

สามารถเดินทางไปตามปกติ ไมมีการกักตัว แตให Scan QR Code เพื่อรายงานตัวตอจังหวัดและใหปฏิบัติตัวตามประกาศของ

สาธารณสุขอยางเครงครัด และการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวตองมีการตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาดวย  

    2.2 จังหวัดขอนแกนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ชวยสนับสนุนและพัฒนาพื้นท่ี

บริเวณอุทยานธรณีวิทยา (Geopark) ณ อําเภอภูเวียงและอําเภอเวียงเกา รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เมืองโบราณโนนเมือง 

อําเภอชุมแพ เพ่ือพัฒนาเปน Geopark ของจังหวัดขอนแกนแหงใหมตอไป 
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    2.3 เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหแกประชาชน จังหวัดขอนแกนจึงขอ

ความรวมมือสวนราชการทุกแหงใหเปดไฟแสงสวางในชวงกลางคืนบริเวณพ้ืนท่ีริมรั้วและพ้ืนท่ีสาธารณะตาง ๆ  

 3. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนขอขอบคุณอธิการบดีที่ใหเกียรติบรรยายพิเศษ       

ในการเสวนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน

ภายใตสถานการณโควิด 19” เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2564  

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. งานวิจัยเกี่ยวกับแผนกันกระสุนผสมรังไหม เปนงานวิจัยที่นาสนใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยควร

ติดตามเพ่ือพัฒนาและนําเสนอเขาสูระบบงบประมาณทางราชการทหาร (Government Procurement) ตอไปได   

2. ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบพื้นท่ีและเรงดําเนินการจัดสรางรั้วบริเวณศาลเจาพอมอดินแดง   

ไปถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ใหม เพื ่อใหร ั ้วดังกลาวครอบคลุมพื ้นท่ีทั ้งหมดและ

มหาวิทยาลัยสามารถใชพ้ืนท่ีไดเต็มศักยภาพ 

3. ประธานไดใหขอเสนอแนะ ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 มหาวิทยาลัยมีสถาบันภาษา จึงควรสงเสริมเพื่อใหสถาบันแสดงศักยภาพเปนหนวย

สนับสนุนพัฒนาดานภาษาใหมีความโดดเดนมากยิ่งข้ึน 

3.2 การสรางรถไฟฟาเชื่อมตอพื้นที่ประเทศไทยถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น จะมี

ผลกระทบในหลาย ๆ ดานตอพื้นที่อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) อยางมาก โดยเฉพาะดานภูมิศาสตรและเศรษฐกิจ 

ดังนั้น ขอใหฝายการตางประเทศติดตามและประเมินผลกระทบตาง ๆ เพ่ือเตรียมการลวงหนาดวย 

3.3 พื้นท่ีอุทยานธรณีวิทยา (Geopark) ของจังหวัดขอนแกน ทั้งพื้นท่ีอําเภอภูเวียง 

อําเภอเวียงเกา และอําเภอชุมแพ ควรมีการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียวรวมกับจังหวัดขอนแกนตอไป 

3.4 ทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัยควรมุงเนนความสําคัญของ Spiritual ใหมากข้ึน 

ท้ังนี้ อาจมีการสราง Meditation Center เพ่ือเปนศูนยการดูแลและพัฒนาจิตใจใหแกสังคม 

3.5 นอกจากความสําค ัญของการพัฒนางานว ิจ ัยดานกัญชง-กัญชาแลว ขอให

มหาวิทยาลัยสงเสริมและประชาสัมพันธเพ่ือใหความรูดานการแพทยในการใชอยางถูกตองดวย 

3.6 ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโอกาสทั้งโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อใหโครงการ

ดังกลาวเกิดประโยชนอยางคุมคามากท่ีสุด รวมถึงโอกาสในการพัฒนาการใหบริการ AI as a Service ของมหาวิทยาลัยดวย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ        

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564    

เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2564 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2564 

เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2564 และรายงานลับ ตามท่ีเสนอ 
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                      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 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือน ธันวาคม 

2563 ตามท่ีเสนอ  

 

4.2  รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาล     

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายโครงสรางพื้นฐานฯ รับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป   

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  5.1 การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป 2564 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จํานวน 3 ราย ไดแก 

1. นางเยาวมาลย คาเจริญ ตําแหนงรองศาสตราจารย สังกัดคณะเกษตรศาสตร 

2. นายณรงค ขันตีแกว ตําแหนงรองศาสตราจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร 

3. นายประนอม จันทรโณทัย ตําแหนงศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตร 

     เพื ่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาตามขั ้นตอนของระเบียบ            

ที่เกี่ยวของ และขอใหฝายทรัพยากรบุคคลรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดําเนินการในสวน        

ท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

5.2 ขออนมัุติแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.) 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบใหแตงตั ้ง นายเตช บุนนาค กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ และอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํา

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.) ตามรายช่ือบุคคลและผูดํารงตําแหนง ตามท่ีเสนอ 
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5.3 การขอรับเงินคาตอบแทนตําแหนงบริหาร กรณีการยุบรวมสวนงานเปนคณะสหวิทยาการ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

   1. เห็นชอบหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจายเงินคาตอบแทนการดํารงตําแหนงบริ

หารใหแกผูมีสิทธิ์เดิมท้ังหมดในฐานะคณบดีและรองคณบดีของคณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร 

และคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากการไดรับผลกระทบจากการปรับโครงสรางกรณียุบสวนงานของวิทยาเขตหนองคาย 

โดยใหตรวจสอบอางอิงการจายใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

       2. กรณีขอเรียกรองอ่ืน ๆ ไดแก คารถประจําตําแหนง คาโทรศัพท หรือ การขอหยุดนับ

ระยะเวลาในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ นั้น เปนคาใชจายหรือสิทธิ์เฉพาะเพื่อสนับสนุนการทํางานของ     

ผูที่ตองดํารงตําแหนงทางบริหารและปฏิบัติงานบริหารจริง ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ         

ที่เกี่ยวของอยูแลว ประกอบกับไมมีกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติใด ๆ เพื่อรองรับใหดําเนินการจายได จึงเห็นวา

สภามหาวิทยาลัยไมอาจใชอํานาจอนุมัติใหตามท่ีเรียกรองได 

 

5.4 ขอความเห็นชอบการรับรองหลักสูตรเพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR)  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการขอรับรองหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร เพ่ือ

เผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) ตอไป ดังนี ้  

        1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

และการพิจารณาดังกลาวมีการกลั่นกรองโดยรอบคอบจากสภาวิชาการเรียบรอยแลว 

ดังนั้น ในคราวตอไปขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุในเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวงแทน 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 199 คน ตาม    

การเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

      (รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบทายรายงาน) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 3/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

       มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 9 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

6.4. ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามรายช่ือท่ีเสนอ โดยใหเริ่มดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม 2564 เปนตนไป 

 

6.5 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ 

    มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก 

    1.1 ผศ.ดร.อุมาภรณ สังขมาน ตําแหนงอาจารย ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบวิทยานิพนธของ นางสาวหนึ่งฤทัย ปานแกว นักศึกษาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    1.2 รศ.ดร.บุญยงค เกศเทศ ตําแหนงอาจารยพิเศษ สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย        

วลัยลักษณ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    1.3 นายมนตรี สุมณฑล ตําแหนงนักวิชาการประมงชํานาญการ สถานีวิจัยและพัฒนา

ประมงทะเล จังหวัดระนอง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบวิทยานิพนธของ              

นางสาวณัฐสุดา ดรบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

2. อนุมัติใหขึ้นบัญชีบุคคลตามขอ 1 เปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเพื่อทําหนาที่สอบวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวขอวิทยานิพนธที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญดังกลาว แตสําหรับกรณี   

การแตงตั้งเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมวิทยานิพนธนั้น ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที ่ออกโดย                  

สภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนมกราคม 2564   

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 3/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 

 
7.3 ผลการคัดเลือกศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะ ประจําป พ.ศ. 2563 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดีกับศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํา
คณะ ประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 21 ทาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 204/2564 ลงวันท่ี    
21 มกราคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงเห็นชอบใหแตงตั้ง นายมรกต พิธรัตน นายกสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

 

8.2 หารือการศึกษาแนวทางการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงเห็นควรใหมีการศึกษาและพิจารณาทบทวนกระบวนการ    

ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน และใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเรื่องดังกลาว 

ดังนี้ 

1. นายสุรพล เพชรวรา      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   เปนประธานกรรมการ 

2. นายสุนทร อรุณานนทชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            เปนกรรมการ 

3. นายอํานาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการ 

4. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ         เปนกรรมการ 

5. นายวิชัย ธัญญพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ         เปนกรรมการ 

6. นายมรกต พิธรัตน        นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน          เปนกรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ ประธานสภาพนักงานฯ         เปนกรรมการ 

8. รองศาสตราจารยปณิธาน พีรพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ      เปนกรรมการ 

9. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย            กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ           เปนกรรมการ 

10. รองศาสตราจารยสมหมาย ปรีเปรม ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย                     เปนกรรมการ  
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