
มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 8/2565 วันพุธท่ี 3 สิงหาคม 2565  

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

      ประธานไดแจงตอที ่ประชุมวา ตามที ่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดใหมีการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนสัญจร ณ ประเทศญี่ปุ น ในระหวางวันที ่ 5-10 ตุลาคม 2565 นั้น แมวาสถานการณ         

การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ปจจุบันมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน แตยังคงเชื่อม่ันวาจะสามารถดําเนินการ

จัดการเดินทางไปประชุม ณ ประเทศญี่ปนตอไปได ทั้งนี ้ ไดรับรายงานจากฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย           

ในเบื้องตนวา ไดดําเนินการประสานงานในดานวิชาการที่เกี่ยวของตาง ๆ ไวพอสมควรแลว โดยไดแจงกับผูจัดการ

เดินทางวาจะดําเนินการเรื่องการวางมัดจําคาใชจายตาง ๆ ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2565 ซ่ึงระหวางนี้จะมีการ

ประเมินความเสี่ยงและคาดการณสถานการณความรุนแรงของการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เปนระยะ ๆ 

ท้ังนี้ เง่ือนไขสําหรับผูท่ีจะเดินทางเขาประเทศญี่ปุนจะตองมีผลตรวจ RT-PCR เปนลบกอนเดินทาง 72 ชั่วโมง และ

ระหวางที ่อยู ในประเทศญี ่ปุ นจะตองสงผลตรวจ ATK ทุกเชา ซึ ่งหากผลเปนลบจึงจะสามารถเดินทางและ           

รวมกิจกรรมตามกําหนดการตาง ๆ ได  

        กําหนดการวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 จะเริ่มจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน หลังจากนั้น   

จะมีการบรรยายพิเศษจากผู ทรงคุณวุฒิในเรื ่อง Japan Society 5.0 และ Japan Society 5.0: Health Care    

และในชวงบายจะเขาศึกษาดูงานบริษัท Mitsubishi Corporation เกี ่ยวกับเทคโนโลยีตาง ๆ เพื ่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมใหดียิ่งข้ึนตอไป   

        ทั้งนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะแจงกําหนดการที่แนนอนตาง ๆ ใหทุกทานได

รับทราบอีกครั้ง  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 การสัมมนา Digital Transformation 2022  

               เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดจัดการสัมมนา Digital 

Transformation 2022 ในวันอังคารท่ี 6 กันยายน 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ป 

วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร และผานระบบ Zoom Video Conferencing เพ่ือจัดกิจกรรมสัมมนาใหบุคลากรไดรับ

รูและตระหนักถึงการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในโลกปกติใหมดวยการใชดิจิทัล และเพื่อนําเสนอเทคโนโลยีและเครื่องมือ

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย โดยแบงเปน 5 เรื่องสําคัญ ไดแก GLOBAL RISKS  ERP  Metaverse in Learning  PDPA และ 

PDP in practice of KKU  

 ในการนี้ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน   

ทุกทานเขารวมสัมมนา Digital Transformation 2022 ตามวันและเวลา ดังกลาว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565                 

     อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน     

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

1. Education Transformation 

- มหาวิทยาลัยจัดงาน Grand Opening College of Computing ซ่ึงมีผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ผูบริหารคณะ/หนวยงาน คณาจารย และนักศึกษา รวมกิจกรรมกวา 250 คน 

- พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2565 

- พิธีลงนามบันทึกความเขาใจดานระบบอัตโนมัติ หุ นยนต และปญญาประดิษฐ ระหวาง                           

คณะวิศวกรรมศาสตรกับบริษัทซีรา ออโตเมชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด  

- ตอนรับและใหขอมูลคณะกรรมการตรวจเยี ่ยมฯ โครงการ วมว.-มข. จากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งไดลงตรวจเยี่ยมโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน            

ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

- เทศกาลถนนศิลปะครั้งท่ี19 หรือ ART LANE #19 ณ บริเวณสะพานขาว  

- สัมมนาวิชาการในระดับภูมิภาคประจําป 2565 “SEC Capital Market Regional Seminar 

2022” เวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัย อาจารย และนักศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พรอมเปนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศใหมีโครงสรางท่ีเขมแข็ง เรงพัฒนาตลาดทุนไทยใหกาวหนาสูระดับสากล 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมอบทุนการศึกษา จํานวน 1,000,000 บาท 

(หนึ่งลานบาทถวน) เปนการดําเนินโครงการในชื่อ “3 ทศวรรษ ก.ล.ต. เพ่ือตลาดทุน เพ่ือสังคมไทย”   

- พิธีเปดกิจกรรม 3 พลังสรางคนดีเพื่อแผนดิน (มข. - มช. - ม.อ.) ครั้งที่ 5 “บทบาทของ

นักศึกษาในการรวมพัฒนาสังคม ชุมชน อยางยั่งยืน” 

2. Research Transformation 

- งานสัมมนา-เสวนาวิชาการ เรื่อง "รูทันกัญ: รับรูและเขาใจ ปลอดภัย ไมเสียโอกาส"  

- กิจกรรม “Workshop on Boosting H-Index (Series I)” เพื่อใหนักวิจัยพัฒนาการเขียน

บทความทางวิชาการและวิจัย เพื่อเพิ่มจํานวน Citation การสรางความรวมมือกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย

ตางประเทศ การทําวิจัยรวมกับนักวิจัยชั้นนําระดับโลก และการหาแหลงตีพิมพชั้นนํานานาชาติ อันนําไปสู World 

Class University และเพ่ิม University Ranking 

- งานแสดงความยินดีกับการไดทุนผูประกอบการ นักศึกษา นักวิจัย โครงการยุววิสาหกิจ

เริ่มตน (Youth Startup Fund) ประจาํป 2564–2565  

- IP เดนประจําเดือน : สูตรผักแผนอบกรอบ ผูประดิษฐ : รศ.จินตนาภรณ วัฒนธร และคณะ 

สถานะ : ทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ กับบริษัท เอเซีย โกลเดน กรีน จํากัด เปนระยะเวลา 5 ป อนุสิทธิบัตร เลขท่ี  

1903003311 
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3. Academic Service Transformation 

- การประชุม “ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแกน” เพื่อเตรียมความพรอม

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใชในการใหบริการประชาชน และพัฒนาทองถ่ิน

อยางอยางยั่งยืน 

4. Human Resource Management Transformation 

- โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ “อาจารยใหม” ประจําป 2565 

ซึ่งโครงการนี้แบงออกเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 เปนการเตรียมความพรอมอาจารยใหม ระยะที่ 2 ระยะผลิบาน 

(Blossom)  

5. Digital Transformation 

- การพัฒนา Mobile App สําหรับการแจงการปวยหรือสงใบรับรองแพทยแบบรวมศูนย และ

สงขอมูลเขาระบบทะเบียนนักศึกษาอัตโนมัติ เพ่ือแจงอาจารยผูสอน 

6. Internationalization 

- ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีการเกษตร ไทย-เคนยา เปนความรวมมือระหวางคณะเกษตรศาสตร 

กรมความรวมมือระหวางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และ Kenya School of Agriculture สาธารณรัฐเคนยา  

- กิจกรรม Alumni Sharing Session: Inspirational work experience in Thailand วัตถุประสงค  

เพื่อใหความรูและแบงปนประสบการณชีวิตการทํางานที่เปนประโยชนในประเทศไทย การไดมาซึ่งทักษะที่จําเปน   

ในการสมัครงาน การหางานในประเทศไทย ตลอดจนเรื่องราวความสําเร็จดานการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ  

7. Great Place To Live 

-   งานซ อมบ ําร ุ งอาคาร สาธารณ ูปโภค และถนน  อาท ิ  บร ิ เวณโรงเร ียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) คณะทันตแพทยศาสตร โรงแรมบายาสิตา หมูบานสีฐาน การติดตั้งปายจราจร

และไฟกระพริบบริเวณวงเวียนคณะเทคโนโลยี บริเวณถนนสาย 1 แกนกาลพฤกษ เปนตน 

8. Good Governance 

- พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจําป 2565 เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

- ดําเนินการจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปจําลอง หลวงพอพระใส ขนาดหนาตัก 30 นิ้ว และพิธีถวาย

ศาลาหลวงพอพระใส (ศาลากลางนํ้า) คณะสหวิทยาการ 

9. Collaboration/Coordination Projects 

- โครงการมหาวิทยาลัยขอนแกนทําบุญถวายเทียนพรรษา ประจําป 2565 ณ วัดและสํานักสงฆ

ตางๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย จํานวน 10 วัด  

- นิทรรศการโครงการปฏิบัติงานและการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมของคณาจารย และ

ศิลปนในระดับชาติ ครั้งท่ี 2 “โฮมดิน 2” 

- การประกวดละครเยาวชนสรางสรรคแกนอีสานวัฒนปที่ 4 โดยมีทีมที่ไดรับการคัดเลือก   

เขาสูรอบสุดทายจํานวน 12 ทีม โดยปนี้ไดมีการกําหนดแนวคิดหลัก คือ “เกิ่ง” เพื่อเปดพื้นที่ใหเยาวชนอีสานได

แสดงออกทางความคิดเรื่องความเสมอภาคของมนุษย 
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- โครงการดนตรีริมนํ้ายามเย็น @ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ท่ีประชุมไดสอบถามความหมายและความสําคัญของ H-index  

   ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ไดอธิบายโดยสังเขปวา เปนดัชนีที่วัดทั้งผลิตภาพ 

(productivity) และผลกระทบ (impact) ของผลงานของนักวิจัย กลาวอีกนัยหนึ่ง H-index จะวัดจํานวนบทความ

ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ และการอางอิง (citation) บทความเหลานั้น ซ่ึงนักวิจัยท่ีมีจํานวนบทความมาก

จะมีคา H-index สูงไดจะตองมีบทความท่ีไดรับการอางอิงสูงควบคูไปดวย  

2. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมงานวิจัยเกี่ยวกับผักแผนอบกรอบ ซึ่งตอบโจทยความตองการ

ของคนรุนใหมและสามารถพัฒนาไปสูงานวิจัยในเชิงพาณิชย สรางรายไดใหแกนักวิจัยและมหาวิทยาลัยได 

3. มหาวิทยาลัยมีผลงานและกิจกรรมรวมกับประเทศเพื่อนบานมาโดยตลอดและเปนที่รับรู

โดยทั่วกัน ดังนั้น จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการรวบรวมผลงานตาง ๆ เพื่อเสนอชื่อเขารับรางวัล Public 

Diplomacy Award จากมูลนิธิไทย  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2565    

เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงใหปรับแกไข ดังนี้ 

    หนา 6 บรรทัดท่ี 12 แกไขคําวา “ฟาด” เปล่ียนเปน “พาด” 

                บรรทัดท่ี 20 – 21 ขอใหระบุผูสนับสนุนใหชัดเจน 

    และหลังจากแกไขแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 7/2565 

เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม2565 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 

หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ไดปฏิบัติใหสอดคลองตามประกาศ

กระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เร ื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุม              

ผ านส ื ่ออ ิ เล ็กทรอนิกส  พ.ศ. 2563 โดยประช ุมผ านระบบ Zoom Meeting with On-Premise Meeting 

Connector และไมมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

     4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(1) รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ตามท่ีเสนอ 
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(2) รายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือน มิถุนายน 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจาย       

งบลงทุนประจําเดือนมิถุนายน 2565 ตามท่ีเสนอ  

 

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาล          

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 

      5.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และ

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

        - รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม - 

 

 5.2 ขออนุมัติขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการดําเนินการสรรหาคณบดี   

คณะนิติศาสตรออกไปอีก 35 วัน จนถึงวันท่ี 7 กันยายน 2565 ตามท่ีเสนอ 

 

      5.3 ขออนุมัตปิริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตพนมทองคํา ประจําป พ.ศ. 2565 

        - รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม - 

  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 298 คน    

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

   (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 
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6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 16 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

6.4 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ คณะเกษตรศาสตร 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้  

1. เห ็นชอบการแตงต ั ้งอาจารยผ ู  เช ี ่ยวชาญ จํานวน 1 ทาน ได แก  น.สพ.อนนท             

เทืองสันเทียะ ตําแหนงผู อํานวยการศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุ ส ัตว          

กรมปศุสัตว เพื่อทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม และเปนอาจารยสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาใน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก นางสาวสิริยากร     

นิยมประภาสกุล รหัสนักศึกษา 637030009-1 และนางสาวนรินทรทิพย เหลาสุวรรณ รหัสนักศึกษา 647030006-8 ตามท่ีเสนอ  

2. อนุมัติใหขึ้นบัญชีบุคคลดังกลาวเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเพื่อทําหนาที่สอบวิทยานิพนธ

หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวขอวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับ

ความเช่ียวชาญดังกลาว 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2565   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 7.3 สรุปผลการศึกษาการดําเนินงานดานจรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงช้ันนําของโลก 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

 มติ ท ี ่ประชุมร ับทราบ และขอใหคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ร ับขอส ังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 ขอเสนอแนะตาง ๆ จากคณะกรรมการฯ 

  (1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง Japan Society 5.0 
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   ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนจะดําเนินการจัดสงกําหนดการการประชุม

สภามหาวิทยาลัยขอนแกนสัญจร ณ ประเทศญี่ปุน ใหแกทุกทานอีกครั้ง พรอมทั้งจะแจงบทความหรือหนังสือ

แนะนําเพื่อใหทานไดศึกษากอนเขารวมรับฟงและแลกเปลี่ยนความรูในระหวางการบรรยายพิเศษ เรื่อง Japan 

Society 5.0 ดวย 

  (2) การจัดการศึกษารูปแบบ Micro-Credentials 

   ปจจุบันรูปแบบการเรียนรูไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทั้งในภาคธุรกิจและทัศนคติ

รูปแบบความตองการของผูเรียน ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแกนควรสรางโอกาสในการปฏิรูปการเรียนการสอนใน

รูปแบบใหม เปน Micro-Credentials อยางเปนรูปแบบและจริงจังมากขึ้น โดยอาจเริ่มจากคณะหรือหลักสูตรเพ่ือ

ดําเนินการเปนกรณีศึกษาใหแกคณะอ่ืน ๆ ไดดําเนินการดวย 

   ในการนี ้ อธิการบดีขอรับเรื ่องดังกลาวเพื ่อหารือรวมกับ นายบวรนันท ทองกัลยา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และรองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อดําเนินการในสวน

ท่ีเก่ียวของใหเกิดความชัดเจนและจะรายงานผลการดําเนินงานใหแกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับทราบเปนระยะ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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