
       มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 7/2564 วันพุธท่ี 7 กรกฎาคม 2564  

              ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ซึ่งยังคงแพรระบาดอยางหนักและตอเนื่อง สงผลใหหลายกิจกรรมตองถูกยกเลิกและปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน ในการนี้ จึงตองขออภัยทุกทานในความไมสะดวกครั้งนี้ดวย ท้ังนี้ หากสถานการณมีความผอนคลาย

มากขึ้น มหาวิทยาลัยอาจจะเรียนเชิญสภามหาวิทยาลัยชุดที่ 27 รวมพบปะผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเชื่อมโยง

นโยบายตาง ๆ รวมกัน โดยอาจจะจัดการประชุมรวมในเดือนกันยายน 2564 ณ จังหวัดนคราชสีมา แตกําหนดการตาง ๆ 

ยังไมแนชัด เนื่องจากยังตองปรับและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ หากมีความชัดเจนมหาวิทยาลัยจะรีบแจง

ทุกทานใหทราบในโอกาสตอไป 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

 2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือน พ.ค. - มิ.ย. พ.ศ. 2564    

อธิการบดีไดแจงตอที ่ประชุมวา ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู บริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและ

งานประจําท่ัวไป อาทิ 

1. Educational Transformation ไดแก 

- คณะทํางานหลักสูตรปญญาประดิษฐทางการศึกษา (Artificial Intelligence for Education) 

กลยุทธการสรางหลักสูตรใหมที่เปนความตองการของสังคมตามยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education 

Transformation)   

- การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ไดแก โครงการสงเสริมประสบการณและ

สรางองคความรู ในเทคโนโลยีป ญญาประดิษฐ (A.I. Experiential Learning Programs) หลักสูตรประกาศนียบัตร           

(Non-Degree) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืชสมัยใหม  

- การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกวาหนึ ่งปริญญา ไดแก สําหรับนักศึกษาที ่จะเขาเรียน            

ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใหสามารถเขาเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตควบคูกันไปได ระหวางวิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) และคณะเภสัชศาสตร 

2. Academic Service Transformation ไดแก  

- ศูนยฉีดวัคซีน โควิด-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน         

ณ ขอนแกนฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ขอนแกน 

- การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดโมเดล “หนองคายโมเดล” เพ่ือการนําเอาองคความรูงานวิจัยแกไข

ปญหาในพ้ืนท่ี ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจฐานราก 

 3. Internationalization 
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    - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS Star Ratings มหาวิทยาลัยขอนแกนไดคะแนนรวม 

4 ดาว และได 5 ดาว 2 หัวขอ คือ Employability และ Facilities 

   -  ก า ร จ ั ด อ ั น ด ั บ ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย โ ด ย  QS World University Rankings 2022 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับที่ 800-1000 ของโลก เปนอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และเปนลําดับโดย 

Percentile ท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีมีการตั้งมหาวิทยาลัย คือ Percentile ท่ีรอยละ 61.6 

   -  ก า ร จ ั ด อ ั น ด ั บ ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย โ ด ย  THE Asia University Rankings 2 0 2 1 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการจัดอันดับอยูท่ี 351-400 ของเอเชีย และอันดับท่ี 5 ของประเทศไทย  

  - การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อยกระดับดานการศึกษา 

วิจัย และบริการ (INTERNATIONAL NETWORKING) ไดแก การประชุม KKU-MEEI-MGH Virtual Head and Neck 

Tumor Board, Video Conference ระหวาง มหาวิทยาลัยเซาทเวสตเจียวถงและมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเตรียม

จัดทําหลักสูตรรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train)  

- การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ (Internationalization) ไดแก การปฐมนิเทศ

นักศึกษาตางชาติผานระบบออนไลน ภาคตน ปการศึกษา 2564  

4. Research Transformation ไดแก 

- การประชุมสามัญประจําปผูถือหุนบริษัทไซสีอิฐประจําป 2564 ซึ่งเปนบริษัทที่มหาวิทยาลัย   

ถือหุน รอยละ 40 ในประเด็นความคืบหนาของการจัดตั้งบริษัทและแผนการดําเนินงาน 

- IP เดนประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ไดแก ผลิตภัณฑธรรมชาติ โอลีเอไมดที่สกัดจากผักบุง 

(Ipomoea aquatica) ในนํ้ามันรําขาว บรรจุใน Soft gel ขนาด 500 mg. จัดจําหนายในชื่อ Nat OleA (natural oleamide) 

เครื่องหมายการคา :  Science See It 

- IP เดนประจําเดือน มิถุนายน 2564 ไดแก สูตรเนื้อเทียมที่มีสวนประกอบของโปรตีนจากพืช 

สําหรับผูท่ีมีภาวะกลืนลําบาก คําขอรับอนุสิทธิบัตร เลขท่ี 2103000568 

- ทีมวิจัยสหสาขาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ควารางวัล “เหรียญเงิน” ระดับนานาชาติ       

“อุปกรณปรับแตงจมูกสําหรับผูปวยปากแหวงเพดานโหว หรือ Nasal Creator Device” การประกวดแขงขัน Geneva 

Inventions ในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเซอรแลนด 

- จัดทําราง MOU/MOA กลุมวิสาหกิจ ปลูกกัญชง กัญชา หนวยงานที่ขอทําความรวมมือ ไดแก 

บริษัท จํานวน 5 บริษัท วิสาหกิจ จํานวน 8 วิสาหกิจ ลักษณะของความรวมมือ ไดแก บันทึกความเขาใจ (MOU) กัญชง 

จํานวน 1 MOU บันทึกขอตกลง (MOA) กัญชา จํานวน 7 MOA บันทึกขอตกลง (MOA) กัญชง จํานวน 8 MOA 

- การถายทอดเทคโนโลยีผลงานนวัตกรรม เรื ่อง อุปกรณเก็บกักละออง ปองกันเชื้อโรคจาก     

การทําฟน ซ่ึงเปนผลงานท่ีมีการถายทอดเทคโนโลยีใหภาคเอกชนนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

- การขับเคลื่อนการใชประโยชนแบตเตอรี่จากโรงงานตนแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 

5.  Digital Transformation ไดแก 

- ระบบขอมูลการฉีด Vaccine COVID-19 จังหวัดขอนแกน ผาน Application “ขอนแกน        

ฉีดแลวเดอ” เพ่ือการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนสําหรับประชาชนท่ัวไป 

- สนับสนุนชุดอุปกรณสําหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน (Mini Production house) 
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แบงเปน ชุดอุปกรณ Production House จํานวน 1 ชุด สวนกลาง และชุดอุปกรณ Mini Production House จํานวน 23 ชุด 

สงมอบใหกับคณะตาง ๆ 

 6.  Academic Service Transformation ไดแก  

- การปฐมนิเทศหลักสูตรการอบรม English Literacy Social literacy และ Digital 

literacy สําหรับนักศึกษาและกลุมบัณฑิตจบใหม 

- สรุปกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ การพัฒนา

สัมมาชีพและสรางอาชีพใหม จํานวน 135 ตําบล รอยละ 100.00 การสรางและพัฒนา Creative Economy จํานวน 83 ตําบล 

รอยละ 61.48 การนําองคความรูไปบริการชุมชน จํานวน 126 ตําบล รอยละ 93.33 การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/

Circular Economy จํานวน 84 ตําบล รอยละ 62.22 

7. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

 - ขับเคลื่อนโครงการฟารมอัจฉริยะ ประเด็น Waste to Energy รวมกับผูบริหารคณะเกษตรศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

- โครงการพิพิธภัณฑมีชีวิต “หมูบานวัฒนธรรมอีสาน” มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- รวมออกแบบขบวนแหเทียนพรรษา ในโครงการแหเทียนพรรษา เมืองขามแกนเสียงแคน

ดอกคูณ จังหวัดขอนแกนประจําป 2564 จํานวน 9 ขบวนแห และใหความอนุเคราะหพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ณ ลานจอดรถหอศิลปวัฒนธรรม ทําจัดทําขบวนแห 2 ขบวนแห คือ ขบวนแหของเทศบาลนครขอนแกนและขบวน

แหของอําเภอชุมแพ 

8. Great Place To Live ไดแก 

- งานอํานวยการใชระบบประจําอาคาร ไดแก 1. อาคารสิริคุณากร 2. อาคารเรียนรวม 

และพัฒนาทักษะพื้นฐาน 3. อาคารศูนยสัตวทดลอง 4. อาคารพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 5. อาคารพจน สารสิน และ    

6. อาคารสํานักงานอธิการบดี อาคาร 2 

- งานซอมบํารุงอาคาร และถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

9. Human Resource Management Transformation  

 - โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ “อาจารยใหม” 

ปงบประมาณ 2564 มีอาจารยใหมรวมโครงการ จํานวน 80 คน ผานระบบออนไลน 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การจัดอันดับ University Ranking นั้น จะเชื่อมโยงไปสูการจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน

ในหลาย ๆ  องคกร อาทิ World Economic Forum หรือ Global Innovation Index ฯลฯ ซ่ึงองคกรเหลานี้จะนําผลการจัดอันดับ

ของมหาวิทยาลัยมาเปนสวนหนึ่งในการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจขอมูลเพ่ือ

วิเคราะหจุดออนและเสริมปจจัยตาง ๆ เพ่ือแกไขจุดออนเหลานั้น 

2. การพิจารณาบรรจุอัตราใหมของมหาวิทยาลัย ควรนําเอาตัวชี้วัดของการจัดอับดับหรือ 

Ranking ตาง ๆ มาพิจารณา โดยเฉพาะจากจุดดอยของมหาวิทยาลัยในภาพรวมเพื่อเสริมคนใหตรงตามเปาหมาย     

ที่ตองการพัฒนา ในขณะเดียวกันควรคํานึงถึงทิศทางขององคกรที่อัตรากําลังควรมีแนวโนมลดคน (Down site)  
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ตลอดถึงพิจารณารูปแบบการจางใหม โดยเปนการจายคาตอบแทนตามความสามารถ และมีระบบ Early Retire 

เพ่ือใหโอกาสแกบุคลากรท่ีไมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการประเมิน Global Talent ของบุคลากรเพื่อวัดสมรรถนะและ

ขีดความสามารถท่ีตองการเพ่ือประเมินความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

 

3. ท่ีประชุมไดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเก็บกักละอองปองกันเชื้อโรคจาก    

การทําฟน การผลิตแบตเตอรี่จากโรงงานตนแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและสูตรเนื้อเทียมท่ีมีสวนประกอบของโปรตีนจากพืช 

4. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรใหม ๆ ที่นาสนใจและเปนที่ตองการของตลาดจํานวนมาก ดังนั้น 

ควรมีการรวบรวมและสรุปเพื่อการประชาสัมพันธตอไปดวย โดยเฉพาะหลักสูตร A.I. Education ซึ่งอาจจะพัฒนาและ

ทํางานรวมกับมูลนิธิ Teach For Thailand ไดดวย 

5. มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจขอมูลในการจัดอันดับจากสถาบันตาง ๆ เพ่ือวิเคราะหจุดออน

และเสริมปจจัยตาง ๆ เพ่ือแกไขจุดออนเหลานั้น  

6. ปจจุบันการปลูกกัญชา/กัญชง กําลังไดรับความสนใจอยางมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร      

มีการศึกษาคุณภาพของกัญชา/กัญชง ระหวางการปลูกโดยใชปุยอินทรียและปลูกเคมี วามีความแตกตางในดานคุณภาพอยางไร 

ในการนี้ อธิการบดี รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการ

วิชาการ และรองอธิการบดีฝายการตางประเทศ ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยใหสิทธิ์แตละสวนงานเปนผูคัดเลือกอาจารยใหมไดเอง ท้ังนี้ การคัดเลือกในแตละครั้ง

จะมีหลายปจจัยมาเกี่ยวของ โดยเฉพาะการแขงขันในตลาดงานของแตละศาสตร ซึ่งนโยบายแนวทางการรับสมัครอาจารยของ

มหาวิทยาลัยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โดยจะใชวิธีการเสาะแสวงหาผูมีคุณสมบัติเองโดยตรง จากนักเรียนไทย              

ในตางประเทศหรือการติดตอประสานผานสถานฑูตไทยในประเทศตาง ๆ (Hunting) และอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจางผูมี

ความรูความสามารถตามประสบการณ ตลอดถึงปรับเปลี่ยนระบบใหอาจารยสามารถทํางานไดมากกวา 1 มหาวิทยาลัย 

2. อุปกรณเก็บกักละอองปองกันเชื้อโรคจากการทําฟน ไดมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา       

ในนามมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว โดยกําหนดสัดสวนผลตอบแทน นักวิจัย รอยละ 60 มหาวิทยาลัย รอยละ 40  

3. ปจจุบันบริษัท ปตท.สผ. ไดนําตนแบบจาก Nano Silicon และ Carbon Nanotubes เพื่อสงให

โรงงานตนแบบแบตเตอรีล่ิเทียมไอออนของมหาวิทยาลัยดําเนินการผลิต เพ่ือพัฒนาในเชิงธุรกิจตอไป  

4. สูตรเนื้อเทียมที่มีสวนประกอบของโปรตีนจากพืชนั้น เปนเทคโนโลยีที่สกัดจากถั่วเหลือง ปจจุบัน

อยูในระหวางรอการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคธุรกิจตอไป 

5. หลักสูตร A.I. Education เปนหลักสูตรใหม เพื่อตอบสนองกลุมผูที ่สนใจเรียนรูในหลายกลุม         

ซ่ึงกลุมครูก็ถือเปนกลุมหลักในการรวมพัฒนาการเรียนการสอนในดานนี้เชนกัน 

6. ปจจุบันนักศึกษาตางชาติที่เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแกน มีมากกวา 10 ประเทศ ซึ่งสวนใหญ

เปนนักศึกษาจากกลุมอาเซียน โดยจะมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากท่ีสุด 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนรับขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564    

เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2564 

เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 และรายงานการประชุมลับ 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-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจาย

งบลงทุนประจําเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ  

 

4.2  รายงานความกาวหนาโครงการอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการโครงการ

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ   

 

4.3 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการอุทธรณ 

รองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   5.1 การแกไขสัญญาและขยายระยะเวลาจางกอสรางโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ

การแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร   

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. อนุมัติใหขยายระยะเวลาการทํางานตามสัญญาจาง จํานวน 180 วัน ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดงวดงาน ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดแผนการหักคืนเงินคาจางลวงหนา ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

4. อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปและรายการงานกอสรางเกี่ยวกับการ

ทดสอบกําลังรับนํ้าหนักของเสาเข็ม ตามท่ีเสนอ 

5. อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่จะใชในการรับเงินคาจางของผูรับจาง 

ตามท่ีเสนอ 

 

5.2 ขออนุมัติผูกพันงบประมาณขามป 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. อนุมัต ิการผูกพันงบประมาณขามปงบประมาณโครงการจัดเชาเครื ่องเอกซเรย

คอมพิวเตอรความเร็วสูงชนิดสเปกตรัม จํานวน 1 ระบบ โดยเชาตอเนื่องเปนเวลา 60 เดือน ผูกพันงบประมาณป 

พ.ศ. 2564 – 2569 ภายในวงเงิน 89,561,250.- บาท (แปดสิบเกาลานหาแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน) 

ของศูนยความเปนเลิศดานบริการทางการแพทย หนวยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

2. อนุมัติการผูกพันงบประมาณขามปงบประมาณโครงการเชาคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน 

โดยเชาตอเนื่องเปนเวลา 60 เดือน ผูกพันงบประมาณป พ.ศ. 2564 – 2569 ภายในวงเงิน 16,818,000.- บาท     

(สิบหกลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

3. อนุมัติการผูกพันงบประมาณขามปงบประมาณโครงการเชาคอมพิวเตอรเพ่ือใหนักศึกษา

ยืมสําหรับการเรียนออนไลนปที่ 2 โดยเชาตอเนื่องเปนเวลา 36 เดือน ผูกพันงบประมาณป พ.ศ. 2564 – 2567 

ภายในวงเงิน 12,600,000.- บาท (สิบสองลานหกแสนบาทถวน) 
 

 

5.3 (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

       ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ    

ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

5.4 ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

   - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับ แนบทายรายงานการประชุมฯ – 

 

5.5 ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี (แทนตําแหนงวาง) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติแตงตั้ง รองศาสตราจารยปณิธาน พีรพัฒนา กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน      

ท่ี 4848/2564 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2564) แทนตาํแหนงวาง 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

5.6 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองดานกฎหมายประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองดานกฎหมาย

ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ตามรายช่ือบุคคลและตําแหนงท่ีเสนอ 

 

5.7 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ตามรายช่ือ

บุคคลและตําแหนงท่ีเสนอ 

 

5.8 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝกงาน หรือการฝก

ภาคสนาม ในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   - ถอนระเบียบวาระการประชุม – 

 

5.9 การรองทุกขของลูกจางประจําของสวนราชการ  

   - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับ แนบทายรายงานการประชุมฯ - 

 

5.10 รายงานกรณีลงโทษไลขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากการเปน

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

   - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับ แนบทายรายงานการประชุมฯ – 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 1,134 คน           

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

  (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู เสนอขอกําหนดตําแหนง          

ทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 19 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

6.4 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ทาน ไดแก อ.ดร. ปรีชา เปยมพงศ

สานต อาจารยเกษียณอายุราชการ สถาบันเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อทําหนาที่เปนอาจารยผู สอบ

วิทยานิพนธของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 คน คือ Mrs. WEI 

YANG รหัสนักศึกษา 617080026-9 หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง นโยบายรัฐเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใน

เขตทะเลสาบเออรไห เขตปกครองพิเศษตาล่ี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. อนุมัติใหขึ้นบัญชีบุคคลดังกลาวเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเพื่อทําหนาที่สอบวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวขอวิทยานิพนธที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญดังกลาว แตสําหรับกรณี         

การแตงตั้งเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมวิทยานิพนธนั้น ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

 

6.5 ขอขยายจํานวนนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมติเห็นชอบการขอขยายจํานวนนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ราย ศาสตราจารยธเนศ เสถียรนาม คณะวิศวกรรมศาสตร จากเดิมมี

นักศึกษาในการควบคุมวิทยานิพนธ จํานวน 10 คน ขอขยายจํานวนนักศึกษาในความดูแลเปน 15 คน ตามที่เสนอ 

และมอบหมายใหฝายการศึกษาฯ รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนมิถุนายน 2564   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ 

       8.1 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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