
        มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564  

              ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดระลอกใหมของเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบตอการเดินทางระหวางจังหวัดและกระทบตอการจัดประชุมสัมมนา

วิชาการ Intelligence Research : งานวิจัยอัจฉริยะ ซึ่งจําเปนตองเลื่อนการประชุมอยางกระทันหัน ทั้งนี้ หากสถานการณ

คลี่คลายแลว มหาวิทยาลัยก็จะเรงดําเนินการเพ่ือจัดการประชุมดังกลาวตอไป 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

 2.1 รวมแสดงความยินดีแดกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

                  เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยขอนแกนขอรวม

แสดงความยินดีแดกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี ้

1.  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ในโอกาสไดรับการคัดเลือกและยกยอง

เปนผูมี “จริยธรรมดีเดน” ประจําป 2563 ตามประกาศสาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2564 

2. นายเตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนเลขาธิการ

สภากาชาดไทย ตามคําสั่งสภากาชาดไทย ท่ี 271/2564 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและรวมแสดงความยินดี 

 มติ ที่ประชุมรับทราบและรวมแสดงความยินดีแด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูวาราชการจังหวัด

ขอนแกน และนายเตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  

  เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2564 

เดือนพฤษภาคม 2564 เดิมกําหนดเปนวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องดวย วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เปนวันหยุดราชการ

เนื ่องในวันฉัตรมงคล ดังนั ้น เพื ่อใหการเดินทางของคณะกรรมการฯ และการจัดการประชุมคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ  ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการประชุมเปนไปดวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ

หลักการตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั ้งที ่ 3/2564 เมื ่อวันที ่ 3 มีนาคม 2564 ซึ ่งกําหนดวา                

“หากกําหนดการประชุมในเดือนใดติดกับวันหยุดราชการ อาจจําเปนตองเลื ่อนไปอีก 1 วัน เพื ่อใหการทํางานของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ เปนไปดวยความสะดวกมากยิ่งข้ึน”  

 ดังนั้น จึงขอเลื่อนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2564 เดือนพฤษภาคม 

2564 เดิมกําหนดเปนวันพุธท่ี 5 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนเปนวันพฤหัสบดีท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

   

 

2.3 กิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน วันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 

 (1)  สัมมนาวิชาการ เรื่อง Intelligence Research : งานวิจัยอัจฉริยะ 

 (2)  กิจกรรม "บุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจําป 2564   

  เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดระลอกใหมของเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) ดังนั้น เพื่อลดการรวมตัวของกลุมคนจํานวนมากและลดความเสี่ยงของการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงขอแจงเลื ่อนการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื ่อง 

Intelligence Research : งานวิจัยอัจฉริยะ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หองออดิทอเรียม 

อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย 

สําหรับกิจกรรม "บุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจําป 2564 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ยังคงจัดกิจกรรม "บุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจําป 2564 เพื่อรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแมในยามโควิด 

ในชวงเย็นวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 โดยรักษามาตรการความปลอดภัยตามประกาศของจังหวัดขอนแกนอยางเครงครัด 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

2.4 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564    

อธิการบดีไดแจงตอท่ีประชุมวา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

1. Management Transformation ไดแก 

- อธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการกํากับติดตามฯ ลงพื้นท่ี

พบปะบุคลากรคณะตาง ๆ ในเดือนมีนาคม 2564 จํานวน 7 คณะ ดังนี้ คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยี และคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

- การจัดสัมมนา “การจัดทํากลยุทธการบริหาร มข. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565”

โดยจัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ และฟงการบรรยายเรื่องแนวทางการปรับแผน การเชื่อมโยงตัวชี้วัดและ  

แผนทรัพยากรบุคคล (Strategic plan and Deployment) รวมถึงการกําหนดเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธใหมี

ประสิทธิภาพ (Excellence execution) โดยมี นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษปติกุล เปนวิทยากร 

2. Internationalization ไดแก 

- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2021 

ซ่ึงมีการประกาศผล ใน 5 กลุมสาขาวิชา และ 51 รายสาขาวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับในกลุมสาขาวิชา Natural 

Sciences ไดแก รายสาขาวิชา Chemistry และกลุมสาขาวิชา Life Sciences & Medicine ไดแกรายสาขาวิชา Agriculture & 

Forestry, Biological Sciences, Medicine และ Pharmacy & Pharmacology 

    - กิจกรรมเสริมสรางเครือขาย AI in Healthcare ภายใตหัวขอ “AI ขอนแกนฝนอะไรก็ไป
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

ใหถึง” เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณในการดําเนินงานดาน AI in Healthcare ระหวางผูเขารวมโครงการ

สงเสริมศักยภาพบุคลากรเพื ่อความเปนเลิศดานปญญาประดิษฐ (AI) โดยไดเรียนหลักสูตรออนไลน Artificial 

Intelligence (AI) in Healthcare ท่ีจัดโดย MIT Critical Data Team 

- อัครราชทูตอังกฤษเยือนมหาวิทยาลัยเพ่ือสานสัมพันธความรวมมือดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 

- เอกอัครราชทูตฝรั ่งเศสเยือนมหาวิทยาลัยเพื ่อหารือความรวมมือดานการศึกษา      

พรอมจัดบรรยายพิเศษ หัวขอ “Studies in France and Scholarship” 

- การเร ียนการสอนในรายว ิชา Spring Virtual Global Health Experience (Pilot 

program not-for-credit) โดยเปนความรวมมือกับโครงการยูแสค (University Study Abroad Consortium: 

USAC) และ Clemson University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 โดยมีนักศึกษาจาก 

Clemson University จํานวน 12 คน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 14 คน เขารวมเรียนในวิชาดังกลาว 

3. Educational Transformation ไดแก 

- นักศึกษาคณะแพทยศาสตรไดรับรางวัลรองชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหาวิชาการ

ทางการแพทยระดับนานาชาติ “The Siriraj International Medical Microbiology Parasitology and Immunology 

Competition” (SIMPIC 2021) 

- ฝายการศึกษาและบริการวิชาการและฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ประชุม

รวมกับคณะกรรมการ Academic Honesty เพื ่อรวมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน     

ดานนโยบายความสุจริตทางวิชาการ 

- พิธีถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคําพรอมเปนเจาภาพพิธีบําเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรม

อุทิศถวายแด เจาประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร) อดีตเจาอาวาสวัดธรรมมงคล เมื่อวันท่ี 

11 มีนาคม 2564 ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

- การสัมมนา เรื ่อง การประเมินผลเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) เพ่ือ

สงเสริมนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบ

หลักสูตรท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome-based education) หรือ Competency-based curriculum ซ่ึงเปนหนึ่ง

ในองคประกอบของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม (Learning Paradigm Curriculum) 

ตามนโยบายการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education transformation) 

4. Digital Transformation ไดแก 

- คณะแพทยศาสตรเปดตัว Application : MDKKU CARE ซึ่งเปนแอปพลิเคชันที่เกิดข้ึน

จากความรวมมือระหวางโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร และธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) โดย

เปนการดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมกัน เพ่ือยกระดับการใหบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร 

- ผู บริหารบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เขาหารือทําโครงการ 

นักพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาและชุมชนดวยเครื่องมือดิจิทัลของคนไทย 

- โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. Academic Service Transformation ไดแก  

- คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรม สภาผูแทนราษฎร เขาศึกษา
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

ดูงานดานระบบการเรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนออนไลน การจัดการหลักสูตรพันธุใหม 

โครงการ KKU Smart Learning ณ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม การศึกษาดูงานโรงเรือนตนแบบผลิตแมลงโปรตีน (Black 

Soldier Fly: BSF) ณ คณะเกษตรศาสตร และการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการเลี้ยงจิ้งหรีด มข.- สกสว. 

-  พ ิธ ี เป  ด โครงการยกระด ับ เศรษฐก ิจและส ั งคมรายต ํ าบลแบบบ ู รณาการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (U2T) พรอมทั้งประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล การลงพื้นท่ี 

การกรอกขอมูล ดําเนินงานของคณะหรือสวนงาน ดังนี้ 

1)  การดําเนินการชวงแรกจะเปนการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 135 Tambon Profiles ตาม

กรอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) 

2)  การประชาวิจารณ ปญหาและความตองการของพื้นที่ ตลอดจนกิจกรรมที่ตอบสนอง

ความตองการแบบ quick win   

3)  การอบรมผูถูกจางงาน ในการเก็บขอมูลตาง ๆ และทักษะที่ตองใชในพื้นที่ การสอบถาม

การเขาถึงชุมชน การทําเกษตรอินทรีย การทําแผนแหลงนํ้าชุมชน การจัดการการทองเท่ียว 

4)  การรายงาน Tambon profile กับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) โดยทีมประเมินของมหาวิทยาลัย 

5)  ขั้นตอนตอไปเปนการนํากิจกรรมและโครงการลงพื้นที่ซึ่งปรับเปลี่ยนตามความ

ตองการหรือบริบทท่ีเปลี่ยนไปตามแตละชุมชน 

 6. Research Transformation ไดแก 

- การดําเนินการขับเคลื่อนการสรางสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทางดาน Health Care Innovation 

เพ่ือรองรับการมี KKU Health Care Innovation Center ในอนาคต โดยไดเขาประชุมหารือกับหัวหนาภาควิชาคลินิก 

คณะแพทยศาสตร และทีมพยาบาลในการหาประเด็นปญหา อุปสรรค ความตองการการใชงานท้ังปจจุบันและอนาคต 

- การนําเสนอรายละเอียดของขอเสนอโครงการวิจัยแบบ Research Program จาก

หลากหลายสาขาวิจัยและจากหลากหลายคณะวิชา ในเดือนมีนาคม 2564 ประกอบดวย คณะแพทยศาสตร จํานวน 3 โปรแกรม 

คณะเทคโนโลยี จํานวน 1 โปรแกรม คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 โปรแกรม คณะสหวิทยาการ จํานวน 1 โปรแกรม 

และ Research Program ขนาดใหญ ของศูนยวิจัย จํานวน 2 โปรแกรมและสถาบันวิจัย จํานวน 2 โปรแกรม 

 7. Great Place To Live ไดแก  

- งานซอมบํารุงถนน และผิวจราจร วางมาตรการควบคุมความเร็วรถ และจํากัดความเร็ว

ถนนสายหลักท่ี 50 km/hr. 

- งานสํารวจไมยืนตน การตัดแตงตนไม และการตัดโคนไมยืนตนตายท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีใชงานตาง  ๆ

- งานสรางเสถียรภาพใหแกระบบสาธารณูปโภคโครงการปรับปรุงระบบสํารองนํ้าดิบ เชน 

โครงการอางเก็บนํ้าหนองโกทา เปนตน 

8. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

 - โครงการนิทรรศการประติมากรรม “โฮมดิน” ครั้งท่ี 1 

 - โครงการสรางทานบารมี หนุนชีวีมีความสุข “สุขขีม่ัน สูขวัญวันเกิด” ประจําเดือน มีนาคม 2564 

 9. Smart Security: สถิติอุบัติเหตุประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 - สถิติอุบัติเหตุประจําเดือน มีนาคม 2564 รวมทั้งหมดจํานวน 20 ครั้ง (ลดลงจากเดือน  
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

ท่ีผานมา 1 ครั้ง) มีผูบาดเจ็บ 29 ราย (เพ่ิมข้ึน 10 ราย) ไมมีผูเสียชีวิต ทรัพยสินทางราชการเสียหาย 3 รายการ 

- อธิการบดีชี้แจงกรณีนักศึกษาถูกทํารายรางกาย ณ บริเวณริมบึงสีฐาน 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมไดแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับการจัดอันดับในกลุมสาขาวิชา Natural 

Sciences ไดแก รายสาขาวิชา Chemistry และกลุมสาขาวิชา Life Sciences & Medicine ไดแกรายสาขาวิชา Agriculture 

& Forestry, Biological Sciences, Medicine และ Pharmacy & Pharmacology โดยเฉพาะในด  าน Agriculture            

ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคะแนนการจัดอันดับคอนขางสูง 

 ท้ังนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยยกระดับเพ่ือเปนตนแบบการจัดการระบบนิเวศในระดับครัวเรือนหรือ

ชุมชนเพ่ือเปนสวนหนึ่งในการจัดการศึกษาดานเกษตรศาสตรเพ่ิมเติมดวย 

2. ขอใหฝายการตางประเทศดําเนินการดานการตางประเทศในเชิงรุก อาทิ การเขาเยี่ยมพบปะ

สถานฑูตตาง ๆ เพ่ือสรางสัมพันธไมตรีและเครือขายในการตางประเทศ ท้ังการสนับสนุนทุนการศึกษาหรือการวิจัยรวมกัน 

3. เพ่ือใหการศึกษาดูงานการจดัการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดประโยชน

อยางสูงสุด มหาวิทยาลัยควรมีการประเมินผลการศึกษาดูงานเพื่อเปรียบเทียบและนําผลการประเมินนั้น มาปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติอยางเปนรูปธรรมตอไป  

4. ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดแจงตอท่ีประชุมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

4.1 จังหวัดขอนแกนขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดไฟสองสวางโดยรอบของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะแนวรั้ว ซ่ึงบางจุดไฟสองสวางยังไมเพียงพอหรือชํารุดบกพรอง ท้ังนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยมอบหมาย

เจาหนาท่ีผูประสานงานกับเทศบาลนครขอนแกน เพ่ือประสานการทํางานรวมกันตอไป 

4.2 เนื ่องจากจังหวัดขอนแกนจะดําเนินการขยายพื้นผิวถนนบริเวณถนนมะลิวัลย       

ซ่ึงอาจจะสงผลใหการจราจรมีความติดขัดและชวงพายุฝนก็อาจจะมีนํ้าทวมขังได ดังนั้น จึงขอแจงมหาวิทยาลัยเพ่ือ

เตรียมมาตรการรองรับดังกลาวดวย 

4.3 เดือนพฤษภาคม กรมยุโรปจะนําคณะทูตมาเยือนจังหวัดขอนแกน ในการนี้ จึงขอ

แจงมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียม Agenda ในการพบปะและหารือรวมกัน 

4.4 จังหวัดขอนแกนไดปรับแผนยุทธศาสตรโครงการพัฒนาจังหวัดเปนศูนยกลางการบริการ

ดานสุขภาพ (Medical Hub) โดยยกระดับเปน Medicopolis ดังนั้น จึงขอความรวมมือมหาวิทยาลัยรวมดําเนินการ

และเปนเจาภาพหลักในแผนพัฒนาจังหวัดตอไป 

5. ท่ีประชุมแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยท่ีไดริเริ่มดําเนินการโครงการอางเก็บนํ้าหนองโกทา 

ท้ังนี้ ขอใหดําเนินการในสวนของบึงสีฐานเพ่ิมเติม 

6. ขอสังเกตและขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือลดอุบัติเหตุการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 

    6.1 กําหนดมาตรการและบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดอยางเขมงวด ท้ังนี้ บทลงโทษทางวินัย

จราจรของนักศึกษา อาจเปนลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงบวก  

  6.2 การเพ่ิมปายจราจร ปายเตือนอุบัติเหตุ และ Speed Table ใหมากข้ึน 

  6.3 รณรงคการใชรถสาธารณะเพ่ือลดการใชพาหนะสวนบุคคล 
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  6.4 กําหนดเวลาการผานเขา-ออก พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล 

  6.5 สํารวจพ้ืนท่ีอันตรายและจุดเสี่ยงอุบัติเหตุตาง ๆ อยางเปนระบบ เพ่ือกําหนดมาตรการ

จัดการจุดอันตรายเหลานั้น เชน บริเวณถนนทางโคงหลังหอพักท่ี 3 เปนตน  

7. AI For Medicine เปนแนวทางที่มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและสงเสริมอยางยิ ่ง ทั้งนี้ 

ขอใหขยายนโยบายไปสูเรื่องอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเรียนการสอนใหมีหลักสตูร (Education For AI) ท่ีสอดคลองรวมกัน 

8. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนไดแสดงความกังวลเก่ียวกับการจัดกิจกรรมท่ีมี

การรวมตัวของกลุมคนจํานวนมาก เชน กิจกรรม "บุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจําป 2564 ที่จะจัดข้ึน

ในวันนี้ จึงขอใหมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธมาตรการและการกําหนดระยะหางเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) ดวย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนรับขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564    

เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2564 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2564 

เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2564 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 รายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

   ท่ีประชุมตั้งขอสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจาย

งบลงทุนประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ  

 

4.2  รายงานความกาวหนาโครงการอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการโครงการ

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ   
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  5.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและ   

การตรวจสอบ (ฉบับท่ี 2) 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหนายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร นายคุรุจิต นาครทรรพ 

และนายวิชัย ธัญญพาณิชย รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดําเนินการแกไขและปรับปรุง    

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ 

(ฉบับท่ี 2) กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในคราวตอไป 

 

5.2 การดําเนนิการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการปรับปรุงและแกไขในสวนท่ีเกี่ยวของ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาในคราวตอไป 

 

5.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนม

ทองคํา ประจําป พ.ศ. 2564 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหาผูสมควร

ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป พ.ศ. 2564 ดังนี ้

1. นายเตช บุนนาค                 เปนประธานกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์     เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร        เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. อธิการบดี             เปนกรรมการ 

5. คณบดีคณะเทคโนโลยี         เปนกรรมการ 

6. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร      เปนกรรมการ 

7. คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น     เปนกรรมการ 

8. รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

9. นางปริยา โทณะพงษ         เปนผูชวยเลขานุการ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

5.4 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร ดังนี ้

1. อธิการบดี             เปนประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ   เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายสุรพล เพชรวรา         เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. นายวิชัย ธัญญพาณิชย        เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ศรีจารนัย    เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

6. รองศาสตราจารยไชยณรงค นาวานุเคราะห  เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 

7. ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ     เปนกรรมการ 

                            ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

5.5  ขอยกเวนการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. 2563   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการขอยกเวนการดําเนินการตามขอ 7.2 วรรคสอง 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ

หัวหนาสวนงาน พ.ศ. 2563 สําหรับการประเมินฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 

5.6 ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร   

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

 1. สนับสนุนหลักการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร และขอใหฝายบริหารรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะเพ่ือดําเนินการตอไป  

2. เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความรอบคอบและเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยสูงสุด 

จึงเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและกําหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ดังนี้ 

1. ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์   เปนประธานกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ       เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

3. รองศาสตราจารยธนชาติ นุมนนท   เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. อธิการบดี           เปนกรรมการ 

5. รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      เปนกรรมการ 

6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร     เปนกรรมการ 

7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร      เปนกรรมการ 

8. รองอธิการบดีฝายบริหาร      เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

5.7 ขออนุมัตงิบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ีประชุมมีขอสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จํานวน 130,766,200 บาท ตามท่ีเสนอ  

 

5.8 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.8.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน  

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมอบหมายใหฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจรับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อการปรับปรุงและแกไข และเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบ

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน ท่ีปรับปรุงและแกไขเรียบรอยแลว  

 

5.8.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน   

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) ตามท่ีเสนอ 

 

5.8.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การรวมลงทุนกับเอกชนหรือ

หนวยงานภายนอก 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน   

วาดวย การรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

5.9 ขอความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

     5.9.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื ่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตเิห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามท่ีเสนอ 

 

     5.9.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับระดับ

ปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผูประกอบการดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผูประกอบการดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 500 คน           

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

(รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบทายรายงาน) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู เสนอขอกําหนดตําแหนง          

ทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

6.4. ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตําแหนงวาง) 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัต ิการแตงตั ้งให ศาสตราจารยเจศฎา ถิ ่นคํารพ              

คณะแพทยศาสตร และรองศาสตราจารยอังคณา ทองพูน พัฒนศร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนกรรมการ   

ในสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน (แทนตําแหนงวาง) ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนมีนาคม 2564   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.3 รายงานผลการดําเนินงานหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ 

       8.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ Internet และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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