
              มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

                ครั้งท่ี 6/2564 วันศุกรท่ี 11 มิถุนายน 2564  

              ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                      และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

   ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ขอกลาวตอนรับและ

ขอขอบคุณทุกทานที่ตอบรับเขารวมเปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดที่ 27 ซึ่งเชื่อมั่นวาทุกทานเปน

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีท้ังประสบการณและจิตนาการเพ่ือจะชวยสรางสรรคงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกันตอไป 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

กอนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ ตามลําดับที่กําหนดไว อธิการบดีไดกลาวขอบคุณ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานที ่ไดเสียสละเวลาและใหเกียรติตอบรับเขารวมเปนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนในครั้งนี้ และเพื่อใหการดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางราบรื่นและเหมาะสม 

จึงขออนุญาตตอท่ีประชุมวา ขอนําระเบียบวาระท่ี 5.1 มาพิจารณากอน พรอมท้ังขออนุญาตใหรองอธิการบดีฝายตาง ๆ 

และที ่ปรึกษามหาวิทยาลัย เขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื ่อชี ้แจงและรับทราบนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัยดวยทุกครั้ง 

 มติ ท่ีประชุมอนุญาตตามเสนอ 

5.1 เสนอแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและ

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้ง ดังนี ้

     1. เห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้ง นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ใหดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

     2. เห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี รองอธิการบดี

ฝายดิจิทัล ใหดํารงตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

     ทั ้งนี ้ ใหเร ิ ่มปฏิบัติหนาที ่พรอมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คือ วันท่ี           

25 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป 

      ในการนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงไดเสนอชื่อ นางสุภารัตน มูลศรี ผูอํานวยการสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัย เปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั ้ง นางสุภารัตน มูลศรี 

ผู อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนผู ชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ตั ้งแตว ันท่ี                  

25 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 7/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง แตงตั้งนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน และรายชื่อกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 27 

          เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายก

สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รวมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทตาง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 และขอบังคับท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัย

จึงขอสรุปรายชื่อสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 27 ดังนี้ 

1. นายณรงคชัย อัครเศรณี      นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. รองศาสตราจารยธนชาติ นุมนนท   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. นายสุนทร อรุณานนทชัย      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. ศาสตราจารยเกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6. นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7. ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

8. นางเกศรา มัญชุศรี        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

9. นายปราโมทย วิทยาสุข      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

10. หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

11. นายวิชัย ธัญญพาณิชย      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

12. ศาสตราจารยพิเศษอรรถพล ใหญสวาง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

13. นายบวรนนัท ทองกัลยา      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

14. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

15. นายทวารัฐ สูตะบุตร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

16. นายสุรพล เพชรวรา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

17. นายสมศักดิ์ จังตระกุล      ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 

18. นายมรกต พิธรัตน          นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

19. นายอํานาจ พรหมสูตร         ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

20. รองศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

21. ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ   ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

22. ผูชวยศาสตราจารยธรา ธรรมโรจน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร 

23. รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร 

24. รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร 

25. รองศาสตราจารยสุพัชญ สีนะวัฒน   กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร 



3 

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 7/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

26. ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์ สุมานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

27. รองศาสตราจารยปณิธาน พีรพัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

28. ผูชวยศาสตราจารยสุทิน เวียนวิวัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

29. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน 

              มหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยประจํา 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

  ในการนี้ ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  1. มหาวทิยาลัยขอนแกนมีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซ่ึงมีความเปนอิสระแต

ยังคงอยูภายใตกฎระเบียบตาง ๆ ของราชการ และไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินบางสวน 

 2. สภามหาวิทยาลัยจะทํางานเพื ่อขับเคลื ่อนนโยบายตาง ๆ ร วมกับฝายบริหารของ

มหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานรวมกัน 

3. การเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีความกระชั้นชิดมาก เนื่องดวยมีความจําเปน   

ในหลายเรื่องท่ีจะตองเรงดําเนินการเพ่ือใหการทํางานของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตอไปได  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

2.2 บทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

2.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2564 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

2.4 นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

       มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 3  รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564  

 เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ท่ีพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 26  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือน เมษายน 2564 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงานการใชจาย

งบลงทุนประจําเดอืน เมษายน 2564 ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 7/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 เสนอแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

และผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

   - ยกไปพิจารณากอนระเบียบวาระท่ี 2.1 - 

5.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ  ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รวมเปนประธานและกรรมการ 

  ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)   

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

  1. เห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลและอนุมัติการแตงตั ้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ซึ่งมี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนประธานหรือกรรมการ ทั้งกรณีแตงตั้งทดแทนตําแหนงวางและการแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดใหม ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.)  

1) ศาสตราจารยสมชาติ  โสภณรณฤทธิ์     เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2) นายบวรนันท  ทองกัลยา        เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

1.2 คณะกรรมการอ ุทธรณ   ร  องท ุ กข  และพ ิท ั กษ  ร ะบบค ุณธรรม ประจ ํ า

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.อ.พ.ร.)  

1)  นายวิชัย  ธัญญพาณิชย         เปนประธานกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2)  รองศาสตราจารยปณิธาน  พีรพัฒนา     เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 

3)  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย        เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยประจํา 

4)  ศาสตราจารยมนตชัย ดวงจินดา       เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

 1.3 คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.) 

 1) นายสุรพล เพชรวรา           เปนประธานกรรมการ 

    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

1.4 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

1) ศาสตราจารยเกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ       เปนประธานกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

1.5 คณะกรรมการดานการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance)  
1) นายสุรพล  เพชรวรา          เปนประธานกรรมการ 
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2) นางสาวกิริฎา  เภาพิจิตร         เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายทวารัฐ  สูตะบุตร          เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) นายอํานาจ  พรหมสูตร         เปนกรรมการ 

 ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5) รองศาสตราจารยวรานุช  ปติพัฒน      เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร 

6) รองศาสตราจารยไพบูลย  ดาวสดใส      เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร 

7) ผูชวยศาสตราจารยสุทิน  เวียนวิวัฒน     เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  

8) ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์  สุมานนท    เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  

9) นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย        เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยประจํา 

10) ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน   เปนกรรมการ 

11) รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล      เปนกรรมการ 

12) รองอธิการบดีฝายบริหาร      เปนกรรมการและเลขานุการ 

13) ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร      เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

1.6 คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน  

1) นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร        เปนประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2) นายวิชัย  ธัญญพาณิชย         เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายทวารัฐ  สูตะบุตร          เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท      เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) นางเกศรา  มัญชุศร ี          เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6) นายมรกต  พิธรัตน           เปนกรรมการ 

 นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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7) ผูอํานวยการกองตรวจสอบภายใน       เปนเลขานกุาร 

8) นางสาวนงรัตน  ศิริคําเพ็ง         เปนผูชวยเลขานุการ 

9) นางสาวปาลิดา  ไทยวัชรามาศ       เปนผูชวยเลขานุการ 

1.7 คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก  

1) นางเกศรา  มัญชุศร ี          เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2) นางสาวกิริฎา  เภาพิจิตร         เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายสุนทร  อรุณานนทชัย         เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

1.8 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน  

1) รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท       เปนประธานกรรมการ 

2) ศาสตราจารยสมชาติ  โสภณรณฤทธิ์      เปนกรรมการ 

3) นางสาวสุทธาภา  อมรวิวัฒน        เปนกรรมการ 

4) รองศาสตราจารยวีระพงษ  แพสุวรรณ     เปนกรรมการ 

5) นายคุรุจิต  นาครทรรพ         เปนกรรมการ 

6) นายวีรศักดิ์  เสริมประภาศิลป       เปนกรรมการ 

7) รองอธิการบดีฝายดิจิทัล         เปนกรรมการและเลขานุการ 

8) ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร        เปนผูชวยเลขานุการ 

9) นายอนุพล  มุมทอง           เปนผูชวยเลขานุการ 

10) นางภัทรวดี  พลไพรสรรพ       เปนผูชวยเลขานุการ 

1.9 คณะกรรมการประเมินตนเองเพื ่อเลือกสังกัดกลุ มสถาบันอุดมศึกษา และจัดทํา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเกี่ยวของกับกลุมสถาบันอุดมศึกษา แทนตําแหนงท่ีวางลง  

1) ศาสตราจารยสมชาติ  โสภณรณฤทธิ์      เปนกรรมการ 

2) ศาสตราจารยเกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ    เปนกรรมการ 

1.10 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี  
1) อธิการบดี              เปนประธานกรรมการ 

2) ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์      เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายปราโมทย วิทยาสุข         เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร        เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) รองศาสตราจารยวรานุช  ปติพัฒน      เปนกรรมการ 
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 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  

6) ผูชวยศาสตราจารยสุทิน เวียนวิวัฒน     เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 

7) ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ      เปนกรรมการ 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.11 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร  

1) อธิการบดี              เปนประธานกรรมการ 

2) ศาสตราจารยสมชาติ  โสภณรณฤทธิ์     เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร        เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท      เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) รองศาสตราจารยสุพัชญ  สีนะวัฒน      เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

6) รองศาสตราจารยปณิธาน  พีรพัฒนา     เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 

7) ผูชวยศาสตราจารยสุรพล  เนสุสินธุ      เปนกรรมการ 

         ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.12 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  

1) อธิการบดี              เปนประธานกรรมการ 

2) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ    เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายสุรพล เพชรวรา          เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) นายวิชัย ธัญญพาณิชย         เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) รองศาสตราจารยไพบูลย  ดาวสดใส      เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

6) ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์ สุมานนท     เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 

7) ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ      เปนกรรมการ 

        ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.13 คณะกรรมการศึกษาและกําหนดแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  
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1) ศาสตราจารยสมชาติ  โสภณรณฤทธิ์     เปนประธานกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2) นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน        เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท      เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

1.14 คณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนม

ทองคํา ประจําป พ.ศ. 2564  
1) นายสุรพล เพชรวรา                  เปนประธานกรรมการ 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2) ศาสตราจารยเกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ    เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร         เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

1.15 คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและ

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  

1) ศาสตราจารยพิเศษอรรถพล  ใหญสวาง    เปนประธานกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2) นายอํานาจ  พรหมสูตร         เปนกรรมการ 

  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3) นายปราโมทย  วิทยาสุข         เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) นายบวรนันท  ทองกัลยา         เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร        เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6) นายมรกต  พิธรัตน           เปนกรรมการ 

 นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.16 คณะกรรมการศึกษาและทบทวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  

1) นายสุรพล เพชรวรา                     เปนประธานกรรมการ 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2) นายสุนทร อรุณานนทชัย                          เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายอํานาจ พรหมสูตร                  เปนกรรมการ 
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 ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

4) นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร                        เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) นายวิชัย ธัญญพาณิชย                            เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6) นายมรกต พิธรัตน                         เปนกรรมการ 

 นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

7) ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ            เปนกรรมการ 

 ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

8) รองศาสตราจารยปณิธาน พีรพัฒนา        เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ 

9) นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย             เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยประจํา 

10) รองศาสตราจารยสมหมาย ปรีเปรม             เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย 

11) ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย            เปนผูชวยเลขานุการ 

12) นางสาวลัลธริมา ประจง         เปนผูชวยเลขานุการ 

1.17 คณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองแนวคิดหลักในการออกแบบและวางแผนธุรกิจ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย บริเวณหลังหอพักนักศึกษาชายท่ี 11 (ยูเซนเตอร) แทนตําแหนงท่ีวางลง   

1) นายสุนทร  อรุณานนทชัย          เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2) นายปราโมทย  วิทยาสุข          เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร         เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

1.18 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน แทนตําแหนงท่ีวางลง  

1) นายวิชัย ธัญญพาณิชย              เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

2) นายปราโมทย วิทยาสุข            เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

1.19 คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน  

1) หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล        เปนประธานกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2) อธิการบดี                เปนรองประธานกรรมการ 
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3) นายปราโมทย วิทยาสุข             เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) นางเกศรา มัญชุศร ี              เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) นายวิชัย ธัญญพาณิชย             เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6) นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร             เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7) รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน          เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร  

8) ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ           เปนกรรมการ 

 ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 

9) รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  เปนกรรมการ 

10) รองอธิการบดีฝายบริหาร           เปนกรรมการและเลขานุการ 

11) ผูชวยอธิการบดีฝายการบริหารทรัพยสิน     เปนผูชวยเลขานุการ 

12) ผูอํานวยการกองคลัง           เปนผูชวยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม และ

อนุมัติใหปรับเปล่ียนองคประกอบของคณะกรรมการฯ ไดตามความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของตอไป 

1.20 คณะกรรมการกล่ันกรองโครงการลงทุน  

1) ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน    เปนประธานกรรมการ 

2) อธิการบดี              เปนรองประธานกรรมการ 

3) นายปราโมทย วิทยาสุข            เปนกรรมการ 

  กรรมการการเงินและทรัพยสิน 

4) นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร           เปนกรรมการ 

  กรรมการการเงินและทรัพยสิน 

5) นายวิชัย ธัญญพาณิชย            เปนกรรมการ 

  กรรมการการเงินและทรัพยสิน 

6) นางเกศรา มัญชุศร ี             เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

7) รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน         เปนกรรมการ 

 ผูทรงคุณวุฒิ 

8) รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ   เปนกรรมการ 

9) รองอธิการบดีฝายบริหาร        เปนกรรมการและเลขานุการ 

10) ผูชวยอธิการบดีฝายการบริหารทรัพยสิน     เปนผูชวยเลขานุการ 
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11) ผูอํานวยการกองคลัง           เปนผูชวยเลขานุการ 

 1.21 คณะกรรมการบริหารกองทุนสํารองเพื่อผลประโยชนและสวัสดิการผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1) รองศาสตราจารยปณิธาน พีรพัฒนา          เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

2) นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย          เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยประจํา 

2. อนุมัติการดําเนินการตาง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

คณบดีคณะเทคโนโลยี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศกึษา  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 1,707 คน           

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

(รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 18 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

6.4 ขออนุมัติจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ของคณะวิทยาศาสตร 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของคณะวิทยาศาสตร       

ตามท่ีเสนอ 
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6.5 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ 

 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

        1. เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ จํานวน 2 ทาน ไดแก  

1.1 รศ.ดร. ณฐ อังศุวิริยะ ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา

มนุษย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อทําหนาที่เปนอาจารยผู สอบ

วิทยานิพนธของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 1 คน คือ นางพิชญาวี ทองกลาง 

รหัสนักศึกษา 607080019-5 หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาษากับภาพแทน "ครู" ในวาทกรรม

เพลงไทย : การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ  

1.2 ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ ตําแหนงอาจารย ภาควิชาประวัติศาสตร ปรัชญาและ

วรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อทําหนาที่เปนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธของ

นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก จํานวน 1 คน คือ นายวุฒิชัย สวางแสง 

รหัสนักศึกษา 607080026-8 หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง มโนทัศนเรื่องแถนในวัฒนธรรมอีสานหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก  

2. อนุมัติใหขึ ้นบัญชีบุคคลดังกลาวเปนอาจารยผู เชี ่ยวชาญเพื ่อทําหนาที ่สอบ

วิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรที่มีหัวขอวิทยานิพนธที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญดังกลาว 

แตสําหรับกรณีการแตงตั้งเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมวิทยานิพนธนั้น ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเปน

ราย ๆ ไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2564   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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