
       มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 10/2564 วันพุธท่ี 6 ตุลาคม 2564  

              ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        ประธานไดแจงตอท่ีประชุมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

        1. ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ ่มคลี ่คลาย ดังนั้น 

รัฐบาลจึงเริ ่มมีมาตรการที่ผอนคลายในกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น เพื่อสรางสมดุลทั้งในดานสังคมและเศรษฐกิจ          

ท่ีจําเปนตองขับเคลื่อนไปพรอมกัน 

      2. มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายสําคัญในการเปนองคกรศูนยสุทธิดานการปลดปลอยกาซ

เรือนกระจก ซึ่งไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการขับเคลื ่อนเรื ่องดังกลาว โดยมี นายทวารัฐ สูตะบุตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 

      3. กิจกรรมสําคัญตาง ๆ ในชวงปลายป 2564 อาทิ การจัดงานสีฐานเฟสติวัล ซึ่งการจัดงาน   

ในปนี้จะมีรูปแบบที่แตกตางจากที่ผานมาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งใบเสร็จสามารถนําไปลดหยอนภาษีไดสองเทา และ

การประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทานไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ รวมกันตอไป  

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2564  

                 เลขานุการไดแจงตอท่ีประชุมวา ดวยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก     

ผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2564 ในวันอาทิตยและวันจันทร ที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2564     

ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน  

           ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน      

เขารวมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2564  

   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2564    

อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 11/2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

1. Educational Transformation ไดแก 

- KKBSX Platform เปนระบบที่พัฒนาขึ้นจากความรวมมือระหวางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

กับคณะแพทยศาสตร ซึ่งเปนการนํา KKUMEDX Platform มาพัฒนาระบบสําหรับการเรียนรู สนับสนุนการเรียน การสอน 

รวมถึงกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ  

- งานแถลงขาวเปด “ศูนยทดสอบความฉลาดในการเรียนรู  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (NETSAT – Northeastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center)” เพื ่อเปน    

ศูนยประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

- สํานักหอสมุดจัดโครงการสงเสริมการเรียนรูผานประสบการณในโลกเสมือน (Metaverse 

Experience) โดยไดจัดหา VR Headset ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีจะนําผูใชบริการเขาสัมผัสกับโลกเสมือนได  

 2. Internationalization 

    - THE World Ranking 2022 มหาวิทยาลัยขอนแกน อยูในอันดับที่ 1201+  และลําดับ

ในประเทศของมหาวิทยาลัยลดลง 1 ลําดับ 

- การจัดตั้งสถาบันเคเคยูอะคาเดม่ี (KKU Academy) สํานักงานอธิการบดี ทําหนาท่ีสราง

แหลงเรียนรู ตลอดชีว ิตแบบออนไลน ตลอดจนพัฒนาระบบการเรียนรู ท ี ่ข ับเคลื ่อนดวยฐานขอมูลการวิจัย             

สรางนวัตกรรม และสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับผูเชี่ยวชาญ หนวยงาน และองคกรชั้นนํา     

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือตอบโจทยความตองการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

3. Research Transformation ไดแก 

- ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจมอบนวัตกรรมสูภัยโควิด-19 ใหกับโรงพยาบาลศรีนครินทร จํานวน 

2 รายการ ไดแก แบตเตอรี่สําหรบั PAPR suit จํานวน 20 ชุด และ Bio active spray จํานวน 50 ชุด ซ่ึงเปนผลงานของโรงงาน

ตนแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน คณะวิทยาศาสตร และนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 

- IP เดนประจําเดือนกันยายน : สูตรอาหารเจลสําหรับผูมีปญหาการเค้ียวและกลืน 

  ผูประดิษฐ: ผศ.ณิตชาธร ภาโนมัย และคณะ 

  สถานะ: บริษัท โกลเดน เอิรธ จํากัด ขออนุญาตใชสทิธ ิเม่ือวันท่ี 9 ก.ค. 2564 

4. Human Resource Management Transformation ไดแก 

 - โครงการอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจตาง ๆ อาทิ เรื่องหลักกฎหมายและกระบวนการ

ดําเนินการทางวินัยของสถาบันอุดมศึกษา, เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูเสริมสรางเพื่อพัฒนากิจกรรม และกลไกการสงเสริม

จรรยาบรรณใหผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน 

- พิธ ีบายศรีส ู ขว ัญผู  เกษียณอายุการปฏิบัต ิงาน ประจําป 2564 “สู  เส นชัยว ัยเกษียณ                

ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ซึ่งมีผูเกษียณอายุราชการจํานวน 261 คน แบงเปนบุคลากรสายวิชาการ 71 คน และบุคลากร    

สายสนับสนุน 190 คน 

5.  Digital Transformation ไดแก 

- ระบบชวยเหลือการเขารับวัคซีนของนักศึกษาและบุคลากร ไดแก ลงทะเบียนรับวัคซีน

นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตรวจสอบนัดหมายเขารับวัคซีน ชวยเหลือ

กรณีตองการเลื ่อนนัดหมาย ใหความรูเกี ่ยวกับวัคซีนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะแบบไขว สงตอเพื ่อใหปรึกษาทาง 
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การแพทย และรับเรื่องชวยเหลือกรณีวัคซีนและโควิด-19 อ่ืน ๆ 

ขอมูลการเขารับวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากร ฉีดแลว รอยละ 93.8 ขอมูลการเขารับ

วัคซีนโควิด-19 ของนักศึกษา ฉีดแลว รอยละ 57.2 

 

- ขอมูลการคืนคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาตน 2564  

สวนมหาวิทยาลัย 

20 สิงหาคม จํานวน 95.61 ลานบาท 

 6 กันยายน จํานวน 11.47 ลานบาท 

23 กันยายน จํานวน 1.35 ลานบาท 

สวนรัฐบาล 1 ตุลาคม  

จํานวน 153.99 ลานบาท 

ซึ่งมหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาที่อยูในหลักเกณฑ 36,357 คน ยื่นความจํานงเพ่ือ

ขอรับคืนคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว 32,655 คน และยังไมยื่นความจํานง 3,702 คน 

- การเปดใชงานคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูงสําหรับ AI as a Service  

Applications 

- Deep Learning 

- Computer Vision 

- Speech recognition 

- Etc. 

Performance 

- 5 petaFLOPS AI 

- 10 petaOPS INT8 

- 320 GPU memory 

- 3,456 Tensor Cores 

- 55,296 CUDA Cores 

- Storage: 100 TB 

- Network: 2Tbps 

 6.  Academic Service Transformation ไดแก  

- มหาวิทยาลัยรวมกับสถาบันการศึกษา หนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ จํานวน 86 แหง 

ไดรวมลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผานระบบออนไลน   

- คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ไดเดินทางมาเยี่ยม

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย เพื่อติดตามความกาวหนา “โครงการวิจัยและพัฒนา

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก” ซึ่งเปนโครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื ่อเพิ่มรายไดดวย
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เทคโนโลยีเกษตรกรรม การสกัดสาร และการแปรรูป จังหวัดหนองคาย หรอื “โครงการหนองคายโมเดล” 

- การประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ 

กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแกไขเรื่องการถายโอนภารกิจ ดานการพัฒนาแหลงนํ้าใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพ่ือจัดตั้งหนวยงานสงเสริมการกระจายอํานาจและพัฒนาการปกครองสวนทองถ่ินในระดับชาติ 

- การประชุมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงาน/องคกรและผูที่เกี่ยวของ

ดานการพัฒนาเวชนครขอนแกน (KHON KAEN MEDICOPOLIS)  

- การประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อชี้แจงและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบกํากับติดตามผลการดําเนินการของโครงการ U2T regional System Integrator ซึ่งดูแล 395 ตําบล 

จาก 13 จังหวัด ผานระบบออนไลน 

7. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

- โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและตอยอดผลิตภัณฑชุมชนอยางสรางสรรคให

เกิดการมีสวนรวมในชุมชน”  

- จัดประชุมประชาพิจารณ “ขอนแกนเมืองหนัง หนังของคนอีสาน สูเมืองหนังโลก”     

เพื่อระดมความคิดเห็นและรวมแลกเปลี่ยนในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรในจังหวัดขอนแกนสูเมืองหนัง       

การสนับสนุนสายงานท่ีเก่ียวกับการผลิตสื่อของคนรุนใหมในภาคอีสาน  

8. Good Governance ไดแก 

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2564  

มหาวิทยาลัยไดรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 88.22 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน A โดยผลการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ไดคะแนนรายตัวชี้วัดสูงสุด ท่ี 100.00 

คะแนน และคะแนนตํ่าสุดท่ี 75.54 คะแนน 

 - คุณวรวิทย จําปาไชยศรี รองประธานอาวุโสกลุมธุรกิจเอ็นเตอรไพรส บริษัท หัวเวย

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ในนามของขาวหอมนนท ผองเพื่อนไดมอบอุปกรณทางการแพทย เครื่องไตเทียม 

Fresenius Medical Care Model 4008S The Next Generation with BPM ม ู ล ค  า  480,000 บาท  ให  กั บ

โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ไดมอบรถยนตเพื่อชวยเหลือสนับสนุน

ภารกิจของโรงพยาบาลสนาม รวมท้ังการรับสงนักศึกษาจากหอพักไปยังโรงพยาบาลสนาม 

9. Management Transformation 

- สถิติการติดเชื้อโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนจนถึงวันที่ 5 ต.ค. 2564 

จํานวน 99 ราย เฉพาะในเดือนกันยายน 2564 จํานวน 89 ราย  

10. Great Place To Live ไดแก 

- งานจัดการไมยืนตน ตัดแตงกิ่งไม ทรงพุม ตัดแตงกิ่งตามแนวสายไฟฟาแรงตํ่า จัดการ   

ไมลม ไมหักโคนท่ีไดรับผลกระทบจากพายุ และยืนตนตาย 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 11/2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

1. พืชเศรษฐกิจกลุมออย มีขอมูลการศึกษาวิจัยไวอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการวิจัยของกลุม

บริษัทมิตรผลฯ ซึ่งเปนภาคเอกชนขนาดใหญ ดังนั้น เพื่อใหการวิจัยเปนไปอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยควรศึกษาเพ่ือ        

ตอยอดจากขอมูลงานวิจัยที ่มีการศึกษาไวแลว หรือการศึกษาในดาน Bio –Technology ในสวนอื ่น ๆ เพิ ่มเติม             

อาทิ การศึกษาเก่ียวกับ Nano Silver ในกลุมผลิตภัณฑสิ่งทอ ซ่ึงกําลังไดรับความสนใจและสามารถตอยอดทางธุรกิจได 

2. ที่ประชุมแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งจะ

กระทบตอการจัดการเรียนการสอนในการเปดภาคเรียนที่สอง ดังนั้น จึงขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดวยความ

ระมัดระวังและรอบคอบดวย  

3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดบทบาทแนวทางความรวมมือกับภาคเอกชนที่สนใจเขามารวม

พัฒนาดานตาง ๆ กับมหาวิทยาลัย ทั้งในดาน Smart City Platform ดานตาง ๆ หรือดาน Green and Smart 

Campus อาทิ บริษัท หัวเวยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 

4. การพัฒนาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Ranking นั้น มหาวิทยาลัยควรเนน

ตัวชี้วัดดานท่ี 3 การไดรับการอางอิง (Citations) โดยตองมุงเนนคุณภาพของงานวิจัยเปนหลักสําคัญมากกวาการเนน

จํานวนบทความวิจัย และบทความวิจัยนั้น ควรไดรับการตีพิมพขั้นตํ่าในวารสารนานาชาติระดับ Q1 Quartile และ

พัฒนาไปสูระดับ Tear1 ตอไป 

5. ปจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มดําเนินการในดาน Science Based Target (SBT) อยางจริงจัง

เพื่อลดการปลดปลอยคารบอนซึ่งสงผลตอสภาวะกาซเรือนกระจก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการสงเสริมหรือเรงผลิต

บัณฑิตท่ีมีทักษะการบริหารจัดการในดานดังกลาวเพ่ือรองรับความตองการของตลาดแรงงานในอนาคตดวย 

6. การเร ียนร ู ตลอดชีว ิต เป น Learning Platform ที ่ส ําค ัญในการพัฒนาทร ัพยากร          

ดานบุคคล ซึ่งจะเนนดานทักษะมากกวาวุฒิบัตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสราง Platform ที่สามารถตอบสนองตอ

ความตองการของสังคมได 

7. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาระบบการจางงานในรูปแบบใหม มิใชระบบ One Size Fits All    

แตควรมีระบบท่ีหลากหลายไปตามทักษะและความสามารถของบุคคล  

ในการนี้ ประธาน นายทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายบริหาร และรองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. ดวย (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะเปนแผนปฏิบัติการ

ระยะ 5 ป โดยจะเริ่มใชตั้งแตตุลาคม 2565 เปนตนไปนั้น มีประเด็นสําคัญซึ่งมหาวิทยาลัยควรรับทราบและเตรียม

มาตรการตาง ๆ เพ่ือรองรับการดําเนินการ ไดแก  

   1.1 การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส (Logistics) ซึ่งในสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เสนทางสําคัญไดแก การเชื่อมโยงเสนทางรถไฟสาย “คุนหมิง-เวียงจันทน” ที่เชื่อมระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   1.2 การพัฒนา Bio-Economy เพื ่อเปน Supply Chain ที่สําคัญของประเทศ ซึ ่งภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่สําคัญในพืชเศรษฐกิจกลุมขาว มันสําปะหลัง และกลุมออย สมุนไพร ตาง ๆ มหาวิทยาลัย

ควรเรงพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนา Bio-Economy อยางจริงจังมากข้ึน 

2. ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแกนสูองคกร   
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 11/2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

ศูนยสุทธิดานการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 7938/2564 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2564 นั้น 

คณะกรรมการฯ ไดศึกษาขอมูลเบื้องตนพบวามหาวิทยาลัยไดปลดปลอยกาซเรือนกระจกประมาณปละ 50,000 ตัน ทั้งนี้ 

คณะกรรมการฯ จะกําหนดแผนการดําเนินการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยจะศึกษาโดยละเอียด

รอบคอบและนําเสนอบทนําท่ัวไปและแผนยุทธศาสตรตามลําดับตอไป 

3. ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดกําหนดเงื่อนไข

การเปดการเรียนการสอนในสถานท่ีตั้งไววา นักศึกษาตองไดรับการฉีดวัคซีนมากกวารอยละ 90 ซ่ึงมหาวิทยาลัยยังไมม่ันใจ

วาภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 จะสามารถรณรงคใหนักศึกษาเขารับการฉีดวัคซีนไดตามเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม ท้ังนี้ 

มหาวิทยาลัยไดใหอํานาจคณะพิจารณาจัดการเรียนการสอนไดตามบริบทความเหมาะสมของแตละวิชา สําหรับเดือน

พฤศจิกายน 2564 คาดวาจะสามารถเปดการเรียนการสอนในสวนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนได 

4. มหาวิทยาลัยไดเจรจาความรวมมือกับบริษัท หัวเวยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือพัฒนา

ระบบ Tele Medicine รวมกัน โดยเปนลิขสิทธิ์รวมและสามารถใชงานไดโดยไมมีคาใชจาย นอกจากนี้ยังมีการเจรจา

รวมกันในดาน Smart Campus ระบบ Cloud Service ระบบ Infrastructure ตลอดถึงการ Implement ในภาพรวม   

ดานอ่ืน ๆ รวมกันดวย  

5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยในปนี้ 

มีคะแนนลดลงในสวนของผลการประเมินจากบุคคลภายนอก เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

สงผลใหมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือการเผยแพรผลงานตาง ๆ สูภายนอกลดลง 

6. งานวิจัยดาน Nano Silver ของมหาวิทยาลัย จะเนนการสังเคราะหวัสดุจากธรรมชาติ ซ่ึงไดรับ

การจดทะเบียน IP เรียบรอยแลวท้ังหมด 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2564 

     ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตและใหขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมอบหมายใหฝายเลขานุการตรวจสอบตามขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของที ่ประชุม และเมื ่อดําเนินการเรียบรอยแลว จึงมีมติร ับรองรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 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 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงานการใชจายงบลงทุนประจาํเดือน สิงหาคม 2564 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงานการใชจาย

งบลงทุนประจําเดือน สิงหาคม 2564 ตามท่ีเสนอ  

 

4.2  รายงานความกาวหนาโครงการอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการโครงการ

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ   

 

4.3  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ปงบประมาณ 2564   

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2564 ตามที ่เสนอ และขอใหคณะกรรมการฯ             

รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป   

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   5.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑ วิธีการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

หลักเกณฑ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี โดยมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม

ตามขอคิดเห็นเสนอแนะของท่ีประชุม 

5.2 การขอรับรองใหสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเปน

หนวยงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยขอนแกน และใหดําเนินการเสนอ  

ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 11/2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

มติ  ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 82 คน           

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

    (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู เสนอขอกําหนดตําแหนง          

ทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 41 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนกันยายน 2564   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 

        8.1 ความกาวหนาของการวิจัยดานสมุนไพรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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