
      มติ  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 9/2564 วันพุธท่ี 1 กันยายน 2564  

              ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

เริ่มคลี่คลายมากขึ้น ดังนั้น ในการประชุมคราวถัดไป จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน   

ไดเดินทางมารวมประชุม ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยพรอมเพรียงกัน เพื่อจะไดมีโอกาสพบปะและหารือนโยบายตาง ๆ 

รวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

 2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564    

อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

1. Educational Transformation ไดแก 

- กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู อาทิ กิจกรรมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรอยางไรใหเปน 

Outcome-Based Education (OBE) กรณีศ ึกษาหล ักส ูตรบ ัณฑิตพ ันธ ุ  ใหม   “หล ักส ูตรเกษตรนว ัตกรรม” ของ                  

คณะเกษตรศาสตร และกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู: จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ กรณีศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ   

สูการรับรองมาตรฐาน TABEE โดย รศ.ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการสรางเยาวชนสูความสุจริตทางวิชาการอยางสมานฉันท 

(Building the graduates with “Honor Code” and Academic Integrity to be the Smart Citizens”) เพ ื ่ อพ ัฒนา

กระบวนการสรางบัณฑิต ในการจัดการตามนโยบายความสุจริตทางวชิาการ  

- สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ สมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร มข. และ

สมาคม ชมรม ศิษยเกาคณะตาง  ๆรวมระดมทุนเพ่ือเปนกองทุนอาหารกลางวันเพ่ือนอง ในกิจกรรม “กาลพฤกษรวมใจสูภัยโควิด”  

- โครงการแขงขันกีฬา e-Sports KKU GAME 2021 ในระหวางวันที ่ 20 –21 สิงหาคม 2564          

มีทีมเขารวมการแขงขัน จํานวน 21 คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการจัดแบบออนไลน และ Live Streaming ทางเพจ KKU eSports 

 2. Internationalization 

    - มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติผานระบบออนไลน เรื่อง 

การจัดการภาวะวิกฤตโควิด-19 ประสบการณจากดานหนาของอินเดีย กรณีศึกษา การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

สายพันธุเดลตาในรัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย   

   - การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ อาทิ การจัดตั้ง "ศูนยฝกอบรม

ครูไทยสอนภาษาจีน สถาบันขงจื่อ มข.” การประชุม Sustainable Food Systems in GMS สงเสริมภาคการเกษตร

ใหเขมแข็ง สูอนุภาคลุมแมนํ้าโขง  
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3. Research Transformation ไดแก 

- ผลวิจัยการตรวจหาภูมิคุ มกันของผู ที ่ร ับวัคซีน Sinovac โดยนักวิจัยคณะแพทยศาสตร           

ซึ ่งผลการศึกษาสรุปไดว า การรับวัคซีน Sinovac สามารถกระตุ นใหเกิดภูมิแอนติบอดีไดดี แตการกระตุ นใหเกิด                  

การเปลี่ยนแปลงของทีเซลลมีนอย จึงแนะนําใหผูที่รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม ควรไดรับการกระตุนทีเซลลดวยวัคซีน   

ชนิดอ่ืนท่ีไมใชรูปแบบเชื้อตาย เพ่ือประสิทธิภาพการปองกันโรคท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

- พิธีลงนาม MOU ขอตกลงความรวมมือ ดานวิจัย วิชาการ สกัดกัญชง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ 

NRF และ GTH กับบริษัท NRF และบริษัท GTH ซึ่งบริษัทนําเขาเมล็ดพันธุคุณภาพ สกัดและผลิตผลิตภัณฑแบบครบวงจร 

เพื่อใหไดกัญชงสายพันธุไทยที่มีคาสาร CBD สูงและคาสาร THC ตํ่าตามที่กฎหมายไทยกําหนด สําหรับใชอุปโภคบริโภค

ภายในประเทศไทยพรอมผลักดันกัญชงและผลิตภัณฑจากกัญชงใหเปนสินคาเศรษฐกิจของประเทศ พรอมจัดจําหนายไปท่ัวโลก 

- คณะกรรมการติดตามทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจจัดประชุมเพื ่อสรุปโครงการทุนพัฒนา

นวัตกรรมและนวัตกรรมเพ่ือสังคม ป 2563 - 2564 มีโครงการท่ีสําคัญ ทางดานเกษตรและอาหาร ไดแก  

   1) ตาขายคลุมดอกไมพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ 

         - บริษัทเทียนเฟอกรับถายทอดเทคโนโลย ี

    2) ถุงสําหรับยืดอายุผักและผลไม   

        - AUTUM บริษัทท่ีประเทศเกาหลีนําไปผลิตตามสูตรเพ่ือทดลองตลาด  

    3) ผลิตภัณฑเตาหูกาบา         

     - อยูระหวางลองตลาดโดยโรงแรมบายาสิตา  

- การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการพัฒนา Engywall ระหวาง การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชแบตเตอรี่ท่ีผลิตจากโรงงานตนแบบเปน BESS ขนาด 3-5 kWh รวมกับ Inverter 

ท่ีพัฒนาโดยการไฟฟาฝายผลิต และพัฒนา software เพ่ือใหท้ังสองอุปกรณทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชงานเปน 

ESS สําหรบับานเรือน หรือ อาจใชงานรวมกับระบบผลิตไฟฟาบนหลังคา หรือ Solar rooftop  

4. Human Resource Management Transformation ไดแก 

 - การลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือทางวิชาการ ดานการจัดทําระบบการออกเอกสาร

รับรองทางการแพทยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน และ อธิบดีกรมการแพทย ลงนามบันทึก

ความรวมมือทางวิชาการรวมกัน ผานระบบ Zoom Meeting 

- สัมมนาการจัดทําแผนทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร มข. เพื่อทบทวน ปรับปรุง

ยุทธศาสตร และจัดทําแผนดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหมีความสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

- IP เดนประจําเดือนสิงหาคม 2564 ไดแก  

  A Recycling Process of Silicon Solar Cells กรรมวิธีการรีไซเคิลแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด    

ซิลิกอน คําขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 2001006851 เปนวิธีมีศักยภาพสูง และคุมคาตอการลงทุน สามารถจัดการซาก Silicon 

Solar cells ได 100 % สอดคลองแผนยุทธศาสตรชาติ : หลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

5.  Digital Transformation ไดแก 

- ระบบจัดการขอมูลลดคาธรรมเนียมการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย  
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ระบบ Clearing House 

ตรวจสอบความซ้ําซอนของนิสิตนักศึกษาท่ัวประเทศ 

 

ระบบยืนยันรับสิทธิ์ลดคาธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง 

จัดทําขอมูลตั้งตนเพ่ืออนุมัติงบประมาณใหสถาบันการศึกษา 

- ระบบยืนยันรับสิทธิ์ลดคาธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ระบบจัดการการลดคาธรรมเนียม 

ตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวบุคคลผานระบบ Government Data Exchange 

เชื่อมโยงฐานขอมูล clearing house กลาง เพ่ือสงขอมูลเขาระบบกลางโดยอัตโนมัติ 

จัดทําขอมูลการโอนเงินผานระบบ PromptPay ดวย KTB Corporate Online และ SCB 

จัดทําระบบเก็บหลักฐานการเบิกจายงบประมาณตาม พ.ร.บ. เงินกู 

 6.  Academic Service Transformation ไดแก  

- พิธีลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและกองบังคับ

การตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการท่ีมีความเก่ียวเนื่อง

กับการจัดการเรียนรู การวิจัย การผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู และกิจกรรมอื่น ๆ ในการพัฒนาองคความรูของ

บุคลากรของครูตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัด กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 

7. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

- การนําเสนอผลการดําเนินงานและรายงานผลลัพธสําคัญของโครงการ KKU Smart 

Farm โดยมีนักวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินโครงการจํานวน 14 โครงการ ผลลัพธที่เกิดขึ้น มีผลิตภัณฑจาก

โครงการอยางนอย 7 ผลิตภัณฑ และสามารถสงตอไปเชิง Start up ทางธุรกิจตอไปได  

- งานเทศกาลหนังเมืองแคน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

ภาพยนตรโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอีสานและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 13 และ 25-30 

สิงหาคม 2564 ผานระบบออนไลนและ On Site ณ โฟกัสอารีนา ขอนแกน  

8. Great Place To Live ไดแก 

- งานพัฒนาทัศนียภาพถนนสีฐานฝงตะวันตก 

- โครงการอนุรักษพันธุกรรมกลวยไม โดยการปลูกพันธุกลวยไมบริเวณถนนตนสักสายรหัส 

- งานบํารุงรักษาระบบจําหนายกระแสไฟฟา งานสํารวจ และเปลี ่ยนอุปกรณไฟฟา       

สองสวาง โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดตรวจจับพฤติกรรมบริเวณรอบบึงสีฐาน 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมในกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การพัฒนาการปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย 

การจัดทําระบบการออกเอกสารรับรองทางการแพทยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การจัดงานเทศกาลหนังเมืองแคน Khon 

Kaen Smart Farm โรงงานแบตเตอรี่ตนแบบและระบบผลิตไฟฟาบนหลังคา การพัฒนาหลักสูตรดาน Outcome-Based 

Education ของคณะเกษตรศาสตรและคณะเทคโนโลยี ตลอดถึงการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนําแพลตฟอรม Home 
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Isolation ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยินดีใหความสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  

 

2. การรีไซเคิลแผงโซลารเซลล (Recycle Solar Cell) เปนแนวคิดที ่ส ําคัญมาก เนื ่องจาก 

ผลิตภัณฑโซลารเซลลเหลานี้กําลังทยอยหมดอายุลง จึงสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการกําจัดขยะ

อิเล็กทรอนิกสและหากมีการจัดตั้งโรงงานเพ่ือกําจัดโดยเฉพาะจะมีรูปแบบในการดําเนินการเชนใด 

3. การพลิกโฉม Human Resource Transformation ควรดําเนินการทาทายภาพรวมทั้งองคกร 

ท้ังดาน People Transformation และ Leadership Transformation 

4. ประธานไดตั้งขอสังเกตและใหคําแนะนําเพ่ิมเติม ดังนี้ 

4.1  มหาวิทยาลัยควรเรงประชาสัมพันธเผยแพรสื ่อ VDO เกี ่ยวกับวัคซีน COVID-19 ของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนสื่อท่ีดีมากเพราะมีความกระชับและเขาใจงาย 

4.2  มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมซ่ึงไดรับการจดสิทธิบัตรจํานวนมาก ควรนําไปพัฒนาเพ่ือตอยอด

ในเชิงธุรกิจใหมากข้ึน  

4.3  e-Sports เปนกิจกรรมการแขงขันกีฬายุคใหม ที่กําลังไดรับความนิยมและเปนที่สนใจ  

ดังนั้น จึงควรติดตามเพ่ือนํามาปรับและพัฒนารวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอไป  

4.4  ตั ้งประเด็นสอบถามในเรื ่องตาง ๆ ดังนี ้ ความแตกตางของโรงงานแบตเตอรี ่ในเขต         

ภาคตะวันออกกับโรงงานแบตเตอรี่ตนแบบของมหาวิทยาลัย และการประสานความรวมมือระหวาง TCDC กับกิจกรรม

เทศกาลหนังเมืองแคน  

 ในการนี้ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ

อธิการบดี ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา 

 1. KKU Smart Farming เปนความรวมมือกันในทุกภาคสวนทั้งคณาจารยจากสวนงานตาง ๆ 

ตลอดถึงชุนชนภายนอก เพ่ือพัฒนา KKU Product ออกสูชุมชน 

2. การ Recycle Solar Cell ในปจจุบันเพียงแยกชิ้นสวนและนําเฉพาะสวนอลูมิเนียมไปจําหนาย 

ดังนั้น จึงคิดคนนวัตกรรมเพื่อแยกสวนของ Nano Silicon ซึ่งมีมูลคาสูงจะชวยสรางมูลคาการ Recycle ไดสูงขึ้นและ    

ชวยลดภาระในดานมลพิษได 

3. โรงงานผลิตแบตเตอรี่ท่ีเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เปน

โรงงานขนาดใหญ กําลังการผลิตประมาณ 400-1,000 MWh โดยใชเทคโนโลยีจากตางประเทศนําเซลลแบตเตอรี่เพ่ือ

ประกอบและบรรจุจําหนาย สําหรับโรงงานแบตเตอรี่ของมหาวิทยาลัยเปนโรงงานขนาด 2 MWh เริ่มการผลิตเองตั้งแต

ระดับเซลลจนถึงประกอบบรรจจุําหนายและเปนเทคโนโลยีของประเทศไทย 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 

เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 8/2564 

เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 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-จาย และรายงานการใชจายงบลงทุนประจาํเดือน กรกฎาคม 2564 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงานการใชจาย

งบลงทุนประจําเดอืน กรกฎาคม 2564 ตามท่ีเสนอ  

 

4.2  รายงานความกาวหนาโครงการอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการโครงการ

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   5.1 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป พ.ศ. 2564   

 - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบทายรายงานการประชุม - 

 

5.2 ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรและคณบดีคณะเทคโนโลยี 

 - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบทายรายงานการประชุม - 

 

5.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การประเมินผล 

การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัต ิใหแต งตั ้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี ้

1) นายสุรพล เพชรวรา                    เปนประธานกรรมการ 

    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

2) นายสุนทร อรุณานนทชัย                 เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) รองศาสตราจารยธนชาติ นุนนนท       เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) นายวิชัย ธัญญพาณิชย             เปนกรรมการ  

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

5) นายอํานาจ พรหมสูตร         เปนกรรมการ 

    ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

6) ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ   เปนกรรมการ 

    ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

7) รองศาสตราจารยสมหมาย ปรีเปรม     เปนกรรมการและเลขานุการ 

    ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย 

 

5.4 ขอความเห็นชอบรางวัลนกัวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจาํป พ.ศ. 2563 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2563 ใหแก 

1. ศาสตราจารยวราภรณ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร  

2. รองศาสตราจารยสมศักดิ์ เทียมเกา คณะแพทยศาสตร  

3. ศาสตราจารยสมปอง คลายหนองสรวง คณะวิทยาศาสตร  

4. รองศาสตราจารยประสิทธิ์ ทองใบ คณะวิทยาศาสตร 

ทั้งนี้ ขอใหฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษารับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

 

5.5 ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. อนุมัติการจัดตั ้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ภายใตแผนการและวิธีการดําเนินการ 

จํานวน 6 ขอท่ีกําหนด ซ่ึงอาจจะมีการกําหนด TOR หรือขอกําหนดอ่ืนเพ่ิมเติมได 

2. มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาและปรับรายละเอียดตามขอ 1 ใหมีความ

ชัดเจน สอดคลองตามวัตถุประสงคและขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมตอไป 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

5.6 (ร าง) ขอกําหนดขอบเขตงานและราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ          

เพ่ือบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เพื่อใหการกําหนด (ราง) ขอกําหนดขอบเขตของงานที่ตองการจาง 

(Terms of Reference : TOR) เปนไปดวยความรอบคอบและกอใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากที่สุด 

จึงมีมติเห็นชอบใหแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณาขอกําหนดขอบเขตของงานที่ตองการจาง (Terms of 

Reference : TOR) และกําหนดราคากลางสําหรับการจัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือบริหารจัดการท่ัวท้ัง

องคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

1) หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล     เปนประธานกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2) นางเกศรา มัญชุศรี                    เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายทวารัฐ สูตะบุตร            เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) นายบวรนันท ทองกัลยา              เปนกรรมการ   

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน             เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

5.7 แผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแกนและคําขอ  

ตั้งงบประมาณรายจาย กรณีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการกอหนี้ผูกพันงบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแกน และคําขอตั้งงบประมาณรายจาย กรณีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน

งบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณ ตามท่ีเสนอ 

 

5.8 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการบริการทางการแพทยและ     

สาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน        

วาดวย การจัดการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

5.9 (ร าง) ประกาศมหาว ิทยาล ัยขอนแก น เร ื ่อง ช ื ่อปร ิญญา อน ุปร ิญญา หรือ

ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมชื ่อกลุ มวิชาหรือกลุ มความ

เช่ียวชาญเฉพาะดาน โดยแกไขขอ 3 วรรคทาย แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 117/2559) เรื่อง           

ช่ือปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแกน    

พ.ศ. 2559 ตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรใน

สาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 3) ท่ีเสนอ 

 

5.10 แนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีมีสหกิจศึกษา การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม       

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหปรับแกไขขอความในขอ 1 (2) จากเดิม ใหเปล่ียนเปน 

“การปฏิบัติการหรือการปฏิบัติงานผานระบบออนไลน” หลังจากแกไขแลว จึงมีมติเห็นชอบการกําหนดรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนวิชาฝกงานสหกิจศึกษาในสถานการณโควิด (COVID 19 ) มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ 

และใหฝายการศึกษาและบริการวิชาการรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 98 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 19 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนสิงหาคม 2564   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 

        8.1 ขอเสนอแนะตาง ๆ จากนายกสภามหาวิทยาลัย 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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