
       มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 5/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 6 พฤษภาคม 2564  

              ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดระลอกใหมของเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) ซึ่งยังคงแพรระบาดอยางตอเนื่อง และสงผลกระทบตอการเดินทางระหวางจังหวัด 

ทั้งนี้ เชื ่อมั่นวาสถานการณจะคลี่คลายในเร็วนี้ และจะสามารถเดินทางไปรวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน            

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ไดในโอกาสตอไป 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

กอนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2.1  

เลขานุการไดขออนุญาตบรรจุวาระ (เพิ่มเติม) ที่ 4.3 เรื่อง รายงานความกาวหนาการศึกษาแนวทาง  

การจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงอนุญาตตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2564    

อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

1. Educational Transformation ไดแก 

- สํานักบริการวิชาการรวมหารือแนวทางการจัดทําหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต กับคณะเทคนิค

การแพทยและคณะพยาบาลศาสตร 

- ประชุมหารือกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานนโยบายความสจุริตทางวิชาการ (Academic Honesty)   

- ประชุมหารือเพื่อการออกแบบหลักสูตรที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรู (OBE) เปนแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม 

- การดําเนินการเพ่ือการจัดตั้ง KKU Virtual University: KKU Academy 

2. Academic Service Transformation ไดแก  

- การประชุมหารือรวมกับ ผูวาการการยาสูบแหงประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู    

ดานการสงเสริมปลูกโกโกชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกใบยาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- การจัดเวทีนําเสนอความกาวหนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ     

บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตําบล) จํานวน 135 ตําบล 

- การพัฒนาแหลงทองเท่ียวโดยใชฐานขอมูลจากโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล U2T ท่ีมหาวิทยาลัยดูแล   

 3. Internationalization 

    -  การจ ัดอ ันด ับมหาว ิทยาล ั ย โดย THE Social Impact Rankings ปค .ศ .  2021 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการจัดอันดับ ท่ี 201-300 ของโลก และอันดับ 4 ของประเทศไทย 
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  - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย CWUR (Center of World University Rankings) โดย

ม ีการประเม ินผลงานด  าน  Quality of Education, Alumni Employment, Quality of Faculty, Research 

Performance พบวา มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับสูงขึ้นกวาปท่ีผานมาเปนที่ 1172 ของโลก และอันดับ 4 ของ

ประเทศไทย โดยอันดับท่ี 1, 2 และ 3 คือ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  - การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อพัฒนาความรวมมือดานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม กับ Mitsubishi Company (Thailand) Ltd.  

-  ก า ร ส ั ม ม น า ว ิ ช า ก า ร  Innovation in Medical Pedagogy, Curriculum and 

Technology (Impact Symposium 2021) โดย Harvard Medical School, USA 

4. Research Transformation ไดแก 

- การประชุมหารือกับผูแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประเด็นเพ่ือการนํา Energy 

Storage System (ESS) ไปใชประโยชนในอนาคต การจัดทําโครงการพัฒนา Energy Storage รวมกับ กฟผ. และการหารือถึง

แนวทางการใหทุนเพ่ือพัฒนาตอยอดความรูดานแบตเตอรี่ (การตอยอดนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย) 

- คณะแพทยศาสตรรวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร สรางนวัตกรรมสูสังคมชวงโควิด โดยการ

พัฒนาและจัดทํา PAPR Suit (Powered Air Purifying Respirator) หรือ ชุดอุปกรณปองกันทางเดินหายใจแบบจายอากาศ

บริสุทธิ์ ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยสรางความปลอดภัยใหกับบุคลากรทางการแพทยในการรักษาผูปวย โควิด –19 

5.  Digital Transformation ไดแก 

- ระบบการสอบออนไลน KKU Exam  

   ดานความพรอมของระบบ สามารถรองรับผูเขาสอบไดพรอมกันถึง 3,000+ คน ในเวลา

เดียวกัน รองรับรูปแบบขอสอบ 25 รูปแบบ สามารถเปดใชงานรวมกับโปรแกรม Safe Exam Browser เพ่ือ Lock หนาจอ และ

จํากัดการใชงานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ  

    ดานระบบชวยเหลืออาจารยและผูสอบ ชวยอาจารยจัดทําขอสอบท่ีเหมาะสมกับการสอบออนไลน 

มีระบบชวยเหลือผูเขาสอบแบบออนไลนเฉพาะคน ตลอดระยะเวลาของการสอบปองกันการ Capture หรือแชรหนาจอ 

- ระบบขอมูลแผนท่ี COVID-19 จังหวัดขอนแกน โดยทีมงาน KKU Smart City และ KK-SCOPC 

เพ่ือติดตาม Time line ของผูติดเชื้อโควิด –19 

 6.  Academic Service Transformation ไดแก  

รายงานสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดขอนแกน 

ยอดผูปวยสะสมระลอกเดือนเมษายน จํานวน 441 ราย กําลังรักษา 119 ราย รักษาหาย

สะสม 240 ราย จํานวนเตียงเพื่อรองรับผูปวยฯ 649 เตียง เตียงคงเหลือพรอมใช 466 เตียง มหาวิทยาลัยสนับสนุน

โรงพยาบาลสนามขนาด 258 เตียง ณ หอพักนักศึกษาหญิงท่ี 26 ซ่ึงปจจุบันคงเหลือเตียงท่ีรองรับผูปวยได 221 เตียง 

7. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

 - งานเชิดชูเกียรติศิลปนมรดกอีสานและผูมีผลงานดีเดนวัฒนธรรมสัมพันธ ประจําป 2563 

- งานประเพณีสงกรานต “บุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส” 

- การรวมออกแบบและจัดขบวนแหหลวงพอพระลับในรูปแบบมรดกลานชาง ในงาน

นมัสการหลวงพอพระลับ “เสนหวิถีอีสาน ยอนวันวาน สงกรานตขอนแกน” 
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8. Great Place To Live ไดแก 

- การปรับปรุงติดตั ้งปายเตือนและปายทางขาม ในพื ้นที ่มหาวิทยาลัยซึ ่งไดรับการ

สนับสนุนจากมูลนิธิเซฟเฟอรโรดส จํานวน 850,000 บาท 

- การจดัระเบยีบการจอดรอสัญญาณไฟจราจรสําหรับรถจักรยานยนต (Bike Box)  

- การพัฒนาระบบ Smart Security: Smart gate โครงการความรวมมือพัฒนาระบบรักษา       

ความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ (Smart Security System) ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมไดแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัย แมในสถานการณปจจุบัน มหาวิทยาลัยยังคง       

มีผลงานเปนท่ีประจักษในหลาย ๆ ดาน  

2. ความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อนบานเปนเรื่องละเอียดออน ดังนั้น การดําเนินการใด ๆ     

ในเรื่องวัฒนธรรมหรือทางศาสนาขอใหกระทําดวยความระมัดระวังและรอบคอบ  

3. โครงการสงเสริมปลูกโกโกชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกใบยาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น 

ขอใหดําเนินการโดยพัฒนาความรวมมือจากทุกสวนงานเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางครบวงจรและยั่งยืน 

4. การลงนามความรวมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมตาง ๆ นั้น ขอใหดําเนินการดวย

ความรอบคอบ โดยเฉพาะในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตาง ๆ ควรตองกําหนดไวอยางชัดเจน 

5. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเพ่ือสงเสริมความรวมมือของทุกภาคสวนเพ่ือใหการจัดอันดับ

ของมหาวิทยาลัยอยูในอันดับที่ดียิ่งขึ้น และควรมีรูปแบบการสื่อสารที่อธิบายใหผูที่สนใจท่ัวไปสามารถรับรูไดงาย     

ไมซับซอนจนเกินไป หรือการนําองคกรท่ีจัดอันดับทุกองคกรมาทําเปน Platform เดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบขอมูล 

พรอมตั้งขอสังเกตวา การจัดอันดับโดย CWUR นั้น มหาวิทยาลัยไมมีคะแนนในดานศษิย
เกาฯ และคาคะแนนการเปนมหาวิทยาลัยเพื ่อสังคมมีแนวโนมลดลง อาจเนื ่องจากมหาวิทยาลัยไดนำตัวชี้วัด 
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UN SDG (Sustainable Development Goals) ซึ่งมีทั้งหมด 
17 ดาน มาดำเนินการจำนวน 4-5 ดาน ดังนั ้น เพื ่อใหอันดับของมหาวิทยาลัยทางดานนี ้สูงขึ ้น ขอเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาและสงเสริมการใช UN SDG มากำหนดเปน OKR โดยการมีสวนรวมของบุคคลากรและ
หลักสูตรตาง ๆ ในสวนงาน ตอไป 

6. โครงการ U2T ขอใหเพ่ิมเรื่องการพัฒนาตอยอดจากฐานอาชีพสําคัญของภาคอีสาน ไดแก 

การปลูกขาว การเลี้ยงโคเนื้อ-โคนม และการปลกูออย  

7. ขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดเรื่องการสรางความรวมมือกับศิษยเกาฯ และภาคีเครือขาย เปน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางพลังในการพัฒนารวมกันดวย 

8. การจัดสอบ Online Exam นั้น ตองกําหนดมาตรฐานใหเขมงวดเพื่อปองกันการทุจริต

และควรศึกษาผลการเปรียบเทียบระหวางการสอบ Online Exam และการสอบตามระบบปกติไวดวย ทั ้งนี้          

การฝกอบรมและใหความรูแกอาจารยผูวัดประเมินผล ยังเปนสิ่งสําคัญและจําเปนท่ีตองกระทําอยางตอเนื่อง  

ซ่ึงปญหาในการปฏิบัติเรื่องการสอบออนไลนมีคอนขางมาก โดยเฉพาะสัญญาณ Internet 

ที่ไมเสถียรในชวงที่มีการใชงานมาก ซึ่งปญหาดังกลาวอาจจะสงผลใหเกิดการทุจริตได เนื่องจากชวงที่สัญญาณ          

มีปญหาการควบคุมดูแลที่หนาจอไมสามารถทําได จึงสงผลใหการสอบออนไลนไมสามารถวัดผลไดตามวัตถุประสงค 
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โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาผลการประเมินพบวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนในชั้นเรียนมีคาตํ่า เนื่องจากคําตอบ

ของนักศึกษามีความใกลเคียงและเหมือนกันคอนขางมาก 

9. ควรสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการควบคุมและรณรงคการขับข่ีอยางปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย  

10.  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนไดแสดงความกังวลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว

ของกลุมคนจํานวนมากท่ีผานมา ซ่ึงอาจจะไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและสรางความสับสนใหแกบุคลากรเปนอยางมาก 

11.  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดแจงตอท่ีประชุมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 - จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19) ทําใหจังหวัด

ขอนแกนตองสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนและผูมาเยือน ภายใตมาตรการดานสาธารณสุขอยางเขมงวด ดังนั้น        

บางกิจกรรมจึงยังมีความจําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหสอดรับกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

- จ◌ังหวัดขอนแกนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ ่งใหการสนับสนุนพื ้นที ่และ

งบประมาณเพ่ือจัดเปนโรงพยาบาลสนามรองรับผูปวย (COVID-19) ดวย 

12. ประธานใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   - ขอชื่นชมการนําระบบขอมูลแผนที่ COVID-19 จังหวัดขอนแกน มาใชเพื่อการเฝาระวัง

และติดตามผูติดเชื้อ Covid-19 ถือเปนตัวอยางของการนํา Intelligence Information มาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

และขอชื่นชมการพัฒนาตอยอดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของมหาวิทยาลัยซ่ึงจะพัฒนาเปน Energy Storage รวมกับ กฟผ. ตอไป 

  - จากสภาวการณในปจจุบัน ทําใหวัยแรงงานกลับมาทํางานที่บานเกิดมากยิ่งขึ้น และ

โครงการ U2T จะเปนโครงการท่ีสําคัญและตอบสนองตอความตองการไดเปนอยางดี 

  - ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง Digital Asset ซึ่งเปนประเด็น 

ท่ีนาสนใจ ควรมีการใหขอมูลและความรูท่ีถูกตองแกสังคมตอไป 

ในการนี้ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝายดิจิทัลไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา  

1. การจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. นั้น เดิมเปน

ขอตกลงความรวมมือในระดับคณะ โดยมอบทุนการศึกษาเกี่ยวกับรถมอเตอรไซตไฟฟาตนแบบ จํานวน 3 ลานบาท 

และตอมาจึงขยายความรวมมือมาถึงระดับมหาวิทยาลัยในดาน Solar Rooftop และสถานีชารตไฟฟา 

2. University Ranking ในดาน Social Impact ซึ่งมีทั้งหมด 17 ดาน นั้น มหาวิทยาลัยได

เลือกจํานวน 5-6 ดาน ซ่ึงเปนดานท่ีมีความเขมแข็งและโดดเดน 

3. เรื่อง Smart gate ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดพัฒนามารวม 3-5 ป ในการนี้ มหาวิทยาลัย

จึงไดนําแนวทางดังกลาวมาพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับใชในมหาวิทยาลัยตอไป 

4. การสอบ Online Exam เปนเพียงวิธีการหนึ่งในการนํามาวัดผลการเรียน ซึ่งควรใชควบคู

ไปกับการประเมินผลดวยวิธีอ่ืน ๆ เชน การมอบหมายงาน ฯลฯ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงขอจํากัดในหลาย ๆ ดาน 

จึงไดฝกอบรมและใหคําแนะนําแกอาจารยผู สอน และนําโปรแกรม Safe Exam Browser มาใชเพื่อ Lock หนาจอ และ      

การ VDO Conference ตลอดระยะเวลาท่ีมีการสอบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนรับขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
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 มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
     ฉบบัรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที ่26 โดยการเวยีนทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส เมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2564  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564   

เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2564 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2564 

เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2564 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 

                      หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ไดปฏิบัติใหสอดคลองตามประกาศ

กระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เร ื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุม              

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ซ่ึงประชุมผานระบบ Zoom Meeting with On-Premise Meeting Connector 

โดยไมมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(1) งบการเงินปงบประมาณ 2564 ประจํารอบ 6 เดือน (ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564) 

(2) รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

(3) รายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือน มีนาคม 2564 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ 

  

4.2  รายงานความกาวหนาโครงการอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการโครงการ

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ   

 

4.3 รายงานความกาวหนาการศึกษาแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาและ

กําหนดแนวทางการจัดตั ้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในสวน             

ท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  5.1 การรับรองรายงานของผู สอบบัญชีและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป

งบประมาณ 2563 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
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 มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
     ฉบบัรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที ่26 โดยการเวยีนทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส เมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2564  

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. รับทราบรายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินประจําปงบประมาณ 2563 

และการรับรองรายงานทางการเงินอยางมีเง่ือนไขพรอมขอช้ีแจงตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย 

2. มอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการรายงานรัฐมนตรีรับทราบและเผยแพรตอไป   

 

กอนเริ่มการพิจารณาในระเบียบวาระตอไป ประธานเสนอใหยกระเบียบวาระที่ 5.9 มาพิจารณา

ตอเนื่องจากระเบียบวาระท่ี 5.1 

ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 

5.9 ขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2564 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัต ิการแตงตั ้งให บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ํากัด เปนผู สอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ตามท่ีเสนอ 

2. มอบหมายใหฝายบริหารดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาในการดําเนินการเพื่อปรับปรุง

แกไขตามขอสังเกตและเงื ่อนไขตาง ๆ ของผู สอบบัญชีในปงบประมาณ 2563 ใหเรียบรอย กอนจะเริ่ม

กระบวนการสอบบัญชีในปงบประมาณ 2564 ตอไป 
 

กอนเริ่มการประชุมในระเบียบวาระตอไป ประธานขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที 

เวลา 11.10 น. จึงเริ่มดําเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 5.2  
 

5.2  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก (ฉบับท่ี 2) 

มติ   ท ี ่ประช ุมพ ิจารณาแล ว  จ ึ งม ีมติ เห ็นชอบหล ักการตาม  (ร  า ง )  ข อบ ั งคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ   

 

5.3  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและ              

การตรวจสอบ (ฉบับท่ี 2) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 2) ตามท่ีเสนอ 

 

5.4 การดําเนนิการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

1.1 มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการยก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และเม่ือดําเนินการแลวเสร็จ ใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

จริยธรรม ในคราวตอไป 
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 มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
     ฉบบัรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที ่26 โดยการเวยีนทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส เมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2564  

1.2 มอบหมายใหคณะกรรมการดานการบริหารจัดการที ่ด ีและคณะกรรมการ

จรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน จนกวา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ธรรมาภิบาล 

และจริยธรรม จะแลวเสร็จ 

2. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

(1) นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร    เปนประธานกรรมการ 

(2) นายวิชัย ธัญญพาณิชย     เปนกรรมการ 

 (3) นายปราโมทย วิทยาสุข     เปนกรรมการ 

(4) รองศาสตราจารยธนชาติ นุมนนท  เปนกรรมการ 

(5) นายมรกต พิธรัตน      เปนกรรมการ 

(6) ผูอํานวยการกองตรวจสอบภายใน  เปนเลขานุการ 

(7) นางสาวกนกอร สีแสง     เปนผูชวยเลขานุการ 

(8) นางสาวสุดารัตน สอนศักดา    เปนผูชวยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

     3.1 เห็นชอบการกําหนดองคประกอบรวมถึงหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงฯ ตามท่ีเสนอ 

    3.2 อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ดังนี้ 

(1)  รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท    เปนประธานกรรมการ 

(2)  ศาสตราจารยสมชาติ  โสภณรณฤทธิ์   เปนกรรมการ 

(3)  นายคุรุจิต  นาครทรรพ       เปนกรรมการ 

(4)  นางสาวสุทธาภา  อมรวิวัฒน     เปนกรรมการ 

(5)  นายวีรศักดิ์  เสริมประภาศิลป    เปนกรรมการ 

(6)  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล       เปนกรรมการและเลขานุการ 

(7)  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร     เปนผูชวยเลขานุการ 

(8)  นายอนุพล  มุมทอง        เปนผูชวยเลขานุการ 

(9)  นางภัทรวดี  พลไพรสรรพ     เปนผูชวยเลขานุการ 

 

5.5 การดําเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

  1. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองเพื่อเลือกสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา

และจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเกี่ยวของกับกลุมสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

(1)  อธิการบดี            เปนประธานกรรมการ 

(2)  ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์     เปนกรรมการ 

(3)  ศาสตราจารยเกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ   เปนกรรมการ 
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 มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
     ฉบบัรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที ่26 โดยการเวยีนทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส เมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2564  

(4) ผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  เปนกรรมการ 

  วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม     

(5) รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   เปนกรรมการ 

(6) รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   เปนกรรมการ 

(7) รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ เปนกรรมการ 

(8)   รองอธิการบดีฝายบริหาร        เปนกรรมการและเลขานุการ 

(9)  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร      เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(10)  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(11)  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร       เปนผูชวยเลขานุการ 

(12)  ผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เปนผูชวยเลขานุการ 

(13)  ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย     เปนผูชวยเลขานุการ 

2. ใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ีและอํานาจ ดังนี้ 

1) รวบรวมขอมูลที ่เกี ่ยวของกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแกนตาม

ตัวช้ีวัดศักยภาพองคกรและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของแตละกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

2) ประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดศักยภาพองคกรและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของกลุม

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเลือก เพ่ือขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3) จัดทําแผนพัฒนาความเปนเลิศ แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม

ความตองการของประเทศไทย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเกี่ยวของกับกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

4) หนาท่ีอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแกนมอบหมาย 

 

5.6 ขอขยายเวลาการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงอาศัยอํานาจตามขอ 10 วรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 จึงมีมติอนุมัติใหขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร จากเดิม

ออกไปอีก 1 วัน ถึงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ตามท่ีเสนอ 

 

5.7 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี ดังนี ้

(1)  อธิการบด ี           เปนประธานกรรมการ 

(2)  ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ ์    เปนกรรมการ 

(3)  นายปราโมทย วิทยาสุข        เปนกรรมการ 

(4)  นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร      เปนกรรมการ 

(5)  รองศาสตราจารยวรานุช  ปตพัิฒน    เปนกรรมการ 

(6)  รองศาสตราจารยไชยณรงค  นาวานุเคราะห  เปนกรรมการ 
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 มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
     ฉบบัรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที ่26 โดยการเวยีนทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส เมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2564  

(7)  ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ    เปนกรรมการ 

2. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ดังนี ้

(1)  อธิการบด ี           เปนประธานกรรมการ 

(2)  ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ ์    เปนกรรมการ 

(3)  นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร      เปนกรรมการ 

(4)  รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท    เปนกรรมการ 

(5)  รองศาสตราจารยสุพัชญ  สีนะวัฒน    เปนกรรมการ 

(6)  รองศาสตราจารยปณธิาน  พีรพัฒนา    เปนกรรมการ 

(7)  ผูชวยศาสตราจารยสุรพล  เนสุสินธุ    เปนกรรมการ 

 

5.8 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก     

และพิจารณากําหนดวงเงินรวมลงทุน 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมต ิดังนี้ 

  1. มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน        

วาดวย การรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก พ.ศ. 2564 ในประเด็นองคประกอบคณะกรรมการฯ 

ตามขอ 9 (9.1) อธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปลี่ยนเปน “อธิการบดีหรือผูท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” 

   2. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก ดังนี้ 

(1) อธิการบดี             เปนประธานกรรมการ 

(2) นายปราโมทย วิทยาสุข        เปนกรรมการ 

(3) นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร       เปนกรรมการ 

(4) นายวิชัย ธัญญพาณิชย        เปนกรรมการ 

(5) รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา    เปนกรรมการ 

(6) รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   เปนกรรมการ   

(7)  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนกรรมการ 

(8)  รองอธิการบดีฝายบริหาร        เปนกรรมการและเลขานุการ 

(9)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     เปนผูชวยเลขานุการ 

(10)  ผูอํานวยการกองคลัง         เปนผูชวยเลขานุการ 

3. เห็นชอบการกําหนดวงเงินรวมลงทุน ตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก พ.ศ. 2564 จํานวน 200,000,000.- บาท (สองรอย

ลานบาท) 

 

5.9 ขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2564 

  - ยกไปพิจารณาตอจากระเบียบวาระท่ี 5.1 - 
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 มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
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5.10 การรับรองหลักสูตรที่เปนสากล AUN QA และ WFME ไปใชในการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะแพทยศาสตร 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหความเห็นชอบการนําระบบการรับรองหลักสูตร    

ที่เปนสากลมาใชแทนการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จํานวน 40 หลักสูตร ของคณะแพทยศาสตร 

ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศกึษา  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 465 คน           

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

(รายละเอียดปรากฎตามรายงานลับแนบทายรายงาน) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู เสนอขอกําหนดตําแหนง          

ทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 13 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

และมอบหมายใหฝายการศึกษาและบริการวิชาการรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ      

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนเมษายน 2564   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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