
        มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 11/2564 วันพุธท่ี 3 พฤศจิกายน 2564  

              ณ หองประดับ คชรัตน ช้ัน 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูมาประชุม 

(1) เขารวมการประชุม ณ หองประดับ คชรัตน ช้ัน 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร 

1. นายณรงคชัย อัครเศรณี                             นายกสภามหาวิทยาลัย         ประธาน  

2. นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

4. นายสุนทร อรุณานนทชัย       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

5. รศ.ธนชาติ นุมนนท         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

6. นายปราโมทย วิทยาสุข        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7. นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

8. ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญสวาง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

9. นายทวารัฐ สูตะบุตร         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

10. ศ.เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

11. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

12. นายวิชัย ธัญญพาณิชย        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

13. นางเกศรา มัญชุศรี         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

14. นายสมศักดิ์ จังตระกุล        ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

15. นายอํานาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

16. นายมรกต พิธรัตน  นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

17. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล      อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ยกเวนระเบียบวาระท่ี 5.2) 

18. ผศ.ธรา ธรรมโรจน รองอธิการบดีฝายบริหาร (ยกเวนระเบียบวาระท่ี 5.2) 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร 

19. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร 

20. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส        คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร 

21. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน        ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

               กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร 

22. ผศ.สุทิน เวียนวิวัฒน        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

23. ผศ.เสริมศักดิ์ สุมานนท        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

24. รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564  

25. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

26. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 

                                                              ซ่ึงมิใชคณาจารยประจํา 

27. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี        รองอธิการบดีฝายดิจิทัล (ยกเวนระเบียบวาระท่ี 5.2) 

               เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

28. นางสุภารัตน มูลศรี            ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(2) เขารวมการประชุมผานระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference)   

29. หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

30. นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

31. นายบวรนันท ทองกัลยา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเขารวมการประชุม (ยกเวนระเบียบวาระท่ี 5.2) 

(1) เขารวมการประชุม ณ หองประดับ คชรัตน ช้ัน 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร  

1. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ      รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ  

2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี         รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

3. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ        รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล  

4. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต              รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  

5. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ         รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 

6. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์        รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  

7. รศ.นิยม วงศพงษคํา         รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค  

8. รศ.สมหมาย ปรีเปรม             ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย  

(2) เขารวมการประชุมผานระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference)  

9. ศ.มนตชัย ดวงจินดา         รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  

เริ่มประชุมเวลา 08.50 นาิกา  

กอนเริ่มการประชุม เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนได

เดินทางมาประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการนี้ จึงขอเชิญคณบดีคณะเภสัชศาสตรไดกลาวรายงาน

ภารกิจและความกาวหนาตาง ๆ ในการดําเนินงานของคณะเภสัชศาสตรใหแกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับทราบ 

คณบดีคณะเภสัชศาสตรไดกลาวแนะนําคณะผู บริหารคณะเภสัชศาสตรและรายงานภารกิจพรอม

ความกาวหนาในการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยผานวีดิทัศนซ่ึงแสดงปจจัยความสําเร็จในดานตาง ๆ  อาทิ การจัดอันดับ 

QS World Ranking ผลการประเมิน IQA และ OKRs ความกาวหนาในดานปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย การจัดการเรียน

การสอนดวยเครื่องมือ หองปฏิบัติการที่ทันสมัย มุงเนนความเปนนานาชาติ เปนตน ซึ่งภายหลังจากการประชุมในวันนี้ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะไดเยี่ยมชมสวนสมุนไพร การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ และชมหองปฏิบัติการวิจัยดวย 

มต ิท่ีประชุมรับทราบ และแสดงความช่ืนชมผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564  

เลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีจํานวน 29 ทาน ในการ

ประชุมวันนี้ ไดเขารวมการประชุม ณ หองประดับ คชรัตน ชั ้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร จํานวน 26 ทาน       

เขารวมการประชมุผานระบบการประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) จํานวน 3 ทาน 

หลังจากนั้น ประธานไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ณ สวนงานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติเพื ่อใหคณะกรรมการฯ ไดเยี ่ยมชมและรับฟงการรายงานผล        

การดําเนินงานจากสวนงาน ซึ่งครั้งนี้ไดมาประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร และรับทราบแนวทางการพัฒนาเวชภัณฑ

ของไทยเพ่ือไปสูระดับสากล จึงขอชื่นชมและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 การประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เลขานุการไดแจงตอที ่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดจัดการประชุมรวมระหวาง            

สภามหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ Toscana 

Valley จ.นครราชสีมา โดยจะมีกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (วาระพิเศษ) การบรรยายพิเศษ              

โดยนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน อธกิารบดี และรองอธิการบดีฝายบริหาร การประชุมกลุมยอยตามสาขาวิชา เปนตน  

 ในการนี ้ มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน              

เขารวมการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางวันที่ 16-18 

ธันวาคม 2564 ณ Toscana Valley จ.นครราชสีมา  

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

2.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2565 

  เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในป     

พ.ศ. 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอแจงกําหนดการประชุม              

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

กําหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2565 

ครั้งท่ี วันท่ี เดือน หมายเหตุ 

1 12 มกราคม สัปดาหแรกอยูในชวงเทศกาลปใหม 

2 2 กุมภาพันธ  
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564  

ครั้งท่ี วันท่ี เดือน หมายเหตุ 

3 2 มีนาคม  

4 8 เมษายน วันพุธท่ี 6 หยุดเนื่องในวันจักรี 

5 6 พฤษภาคม วันพุธท่ี 4 หยุดเนื่องในวันฉัตรมงคล 

6 1 มิถุนายน  

7 6 กรกฎาคม การประชุมสัญจร ณ ตางประเทศ 

8 3 สิงหาคม  

9 7 กันยายน  

10 5 ตุลาคม  

11 2 พฤศจิกายน  

12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กรรมการสภาฯ เขารวมพิธพีระราชทานปริญญาบัตร  

หมายเหตุ :  1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย กําหนดเปนวันพุธแรกของทุกเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น. กําหนดการขางตน 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีประธานเห็นสมควร 

 2. เดือนมกราคม 2565 กําหนดเปนวันพุธในสัปดาหท่ีสอง เน่ืองจากสัปดาหแรกอยูในชวงเทศกาลปใหม 

 3. เดือนเมษายน 2565 วันพุธที่ 6 ตรงกับวันจักรี จึงกําหนดเปนวันศุกรที่ 8 เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

คณะกรรมการฯ หรืออนุกรรมการฯ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งสามารถดําเนินการไดกอนวันประชุมสภาฯ 

 4. เดือนพฤษภาคม 2565 วันพุธท่ี 4 ตรงกับวันฉัตรมงคล จึงกําหนดเปนวันศุกรท่ี 6 พฤษภาคม เพ่ืออํานวย    

ความสะดวกใหแกของคณะกรรมการฯ หรืออนุกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งสามารถดําเนินการไดกอนวันประชุมสภาฯ 

      จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

2.3 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564    

 อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน        

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

1. Educational Transformation ไดแก 

- การประชุมเพ่ือจัดทําหลักสูตรออนไลน “AI in Healthcare” ของ KKU Academy 

-  การจัดการสัมมนาออนไลน “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)” 

- คณะศิลปกรรมศาสตรและคณะศึกษาศาสตร รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ        

ทางวิชาการ การจัดการศึกษาหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร   

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  

- ชมรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จัดโครงการ “KKU 

eSports PUBG Mobile คัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย 2021” โดยทีมที่ไดคัดเลือกใหเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแกน     

คือ ทีมกระเพาะปลา และ ทีม Arai-D  
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- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการพรอมคณะ เยี่ยมชมผลงานความกาวหนาในการ

จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมชมการจัดการเรียนรูแบบ “Smart Learning & Coding       

สูการสรางนวัตกรรม” 

- นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไดรับรางวัลตาง ๆ  อาทิ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับประเทศ โครงการ Toyota Campus Challenge 2020 และรางวัลชนะเลิศ การแขงขันประเภท Non-Academic   

การประกวด The 1st Asian International Student Competitions 2021 ภายใต ห ัวข อ โอกาสและความทาทาย           

ของผูประกอบการในยุคโควิด 19 (Entrepreneurship Opportunities and Challenges in COVID-19 ERA)  

2. Internationalization 

- การจ ัดอ ันด ับสาขาของมหาว ิทยาล ัยโดย THE World University Rankings by 

Subject 2022 จํานวน 11 สาขา ภาพรวมมหาวิทยาลัยไทยไดรับการจัดอันดับ 7 สาขา ไดแก Clinical preclinical 

and health Lifescience Education Engenieering Physical science Social science แ ล ะ  Business & 

Economics 

- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่ประเมินตามพันธกิจหลัก 3 ดานของมหาวิทยาลัย คือ

ดานการศึกษา การวิจัย และการมีสวนรวมตอสังคม จากแหลงขอมูลที่ตรวจสอบได ประจําป ค.ศ. 2021 ที่เรียกวา 

Moscow International University Ranking (MosIUR) “Three University Missions” 2021 ซึ ่งผลปรากฏวา 

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับเฉพาะท่ีไมเกินอันดับ 1200 มีท้ังหมด 

22 แหง โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนอยูในลําดับท่ี 16 

- การสร างเคร ือข ายความร วมม ือก ับสถาบันในตางประเทศ ( INTERNATIONAL 

NETWORKING) ไดแก การตอนรับ Mr. Mohamed Abdul Hye เอกอัครราชทูตแหงสาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศ ประจําประเทศไทย และคณะผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตบังกลาเทศ ประจําประเทศไทย ในโอกาส

เขาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยขอนแกน  

3. Research Transformation ไดแก 

- คณาจารยจากคณะวิทยาศาสตร ไดรับการจัดอันดับใหอยูในชื่อรอยละ 2 ลําดับแรกหรือ 

TOP 2% OF SCIENTISTS OF THEIR MAIN SUBFIELD DISCIPLINE จากการจ ัดอ ันด ับน ักว ิจ ัยท ั ่ ว โลกของ

มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 3 ทาน ดังนี้ ศ.ดร.สาธิต แซจึง อาจารยประจําสาขาวิชา

คณิตศาสตร ไดรับการจัดอันดับในสาขาวิชา GENERAL MATHEMATICS รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ อาจารยประจํา

สาขาวิชาฟสิกส ไดรับการจัดอันดับในสาขาวิชา MATERIALS และ DR. ANDREW HUNT อาจารยประจําสาขาวิชา

เคมี ไดรับการจัดอันดับในสาขาวิชา ORGANICS CHEMISTRY 

- ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมกับ

คณะเกษตรศาสตร ทําการผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑราขาวบิวเวอรเรียและราเขียวเมตาไรเซียมเพื่อใชในการขยายเพ่ิม

ปริมาณและนําไปใชในการควบคุมแมลงศัตรูของมะมวง  

- IP เดนประจําเดือน : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสําหรับชะลอการสุกของผลไม และสบู

บาธบอมสําหรับสัตว 
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 4.  Academic Service Transformation ไดแก  

- โรงพยาบาลศรีนครินทร โดยศูนยความเปนเลิศโรคหลอดเลือดสมองโปงพอง ไดผลิต

งานวิจัย เรื่อง ความคุมของการรักษาพยาบาลโดยวิธีใสขดลวด เพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผลการศึกษาวิจัย

พบวา การรักษาพยาบาลโดยวิธีใสขดลวดมีความคุมคา และลดอัตราการพิการหรือเสียชีวิตได 

- การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการ “สรางจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอม โดยใช 

STEAM Education ในการแกปญหา”ระหวาง 4 หนวยงาน คือ TOYO SYSTEM Co., LTD. สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาชีพครูสําหรับอาเซียน The Mathematics Certification Institute of Japan และมูลนิธิการศึกษาเพื ่อการ

พัฒนาทักษะการคิด เพ่ือสรางจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

- การเตรียมงาน KKU Herbs Fair ซึ่งจะแบงเปน 5 โซนนิทรรศการ ไดแก ตํารับยาแผน

โบราณสูยาแผนปจจุบัน องคความรูการใชประโยชนและสารออกฤทธิ์จากสมุนไพร Dietary supplement (Natural 

Product & Cosmetics) ยาและสมุนไพรจากปศุสัตว และ Cannabis & Agro Product 

- การดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล (U2T) อาทิ การรายงานขอมูลตัวชี้วัด    

การดําเนินงาน กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ U2T การกํากับติดตามและประเมินผล

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการรวมกับคณะตาง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการ การอบรม

การใชและวิเคราะหขอมูล Community Big Data และ Area Business Citizen Centric Model และการเตรียม

ขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน เรื่อง ขอมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการ U2T และการเตรียมการจัดงานสัมมนา  

ทางวิชาการการสรางชุมชนสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainability for all)   

5. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

   - มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Character Licensing Workshop ครั้งท่ี 7 

    - กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแมในยามโควิด” ในงานประเพณีลอยกระทง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2564  

6. Good Governance ไดแก 

   - การนําสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ีไดรับบริจาคจากหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึง

ประชาชนท่ัวไป นําไปมอบใหกับผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในจังหวัดขอนแกน  

7. Management Transformation 

   - คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เขาเยี ่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือ

รับทราบการดําเนินการ บทบาท และภารกิจของวิทยาลัยนานาชาติ  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. โครงการ U2T เปนโครงการท่ีสําคัญและนาสนใจมาก ซึ่งรัฐบาลไดใหงบประมาณเพ่ือ

สนับสนุนโครงการนี้โดยตรง ดังนั้น จึงเปนโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะไดแสดงศักยภาพและสรางความเขมแข็งใหแก

ชุมชนโดยรอบไดอยางเต็มความสามารถ 
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       2. ที่ประชุมไดสอบถามแนวทางการพัฒนาดานการตลาดในผลิตภัณฑตาง  ๆของคณะเภสัชศาสตร 

พรอมท้ังใหขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑท่ีนาสนใจจํานวนมาก ซ่ึงหากดําเนินธุรกิจในเชิงภาครัฐอาจจะ

ไมประสบความสําเร็จ ดังนั ้น ควรพิจารณาถึงแนวทางตามหลัก PPP (Private Public Partnership) รวมกับ

ภาคเอกชนเพ่ือนําผลิตภัณฑไปสูภาคการตลาดอยางจริงจัง  

       3. ควรสรางกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักศึกษาในภาคธุรกิจ ผานระบบ E-Commerce     

การโฆษณาผาน YouTube ตลอดถึงการสรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑผานสื่อตาง ๆ เพื่อสรางประสบการณการ

เรียนรูใหแกนักศึกษาดวย  

       4. ประธานใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

        (1) ควรพิจารณาการพัฒนาโครงการดาน eSports อยางจริงจัง ซึ่งแนวโนมในอนาคต

อาจจะเปนอาชีพทางเลือกเพ่ิมเติมใหแกนักศึกษาได 

(2) ตั้งขอสังเกตวาการชะลอตัวของการพัฒนาดานสังคมจะกระทบและสงผลตอดานอ่ืน ๆ 

ของประเทศดวยเชนกัน  

(3) มหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐ

ประชาชนบังกลาเทศ ซ่ึงเปนประเทศท่ีภาคธุรกิจกําลังใหความสนใจอยางมากและมีแนวโนมการพัฒนาอยางกาวกระโดด 

       ในการนี้ อธิการบดีและคณบดีคณะเภสัชศาสตรไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

       1. มหาวิทยาลัยมีขอบังคับฯ ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้ง Holding Company หรือ

ลงทุนในภาคธุรกิจได ทั้งนี้ จากตัวอยางการดําเนินงานรวมกับภาคเอกชนที่ผานมาของผลิตภัณฑสารสกัดจากยางนาและ

เซรั่มบํารุงผม ซ่ึงผลการดําเนินงานยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะเปลีย่นรูปแบบ

เปนการสรางและพัฒนา Business Model จากกลุม Startup แทน 

2. ปจจุบันคณะเภสัชศาสตรมีโรงงานเพื่อผลิตผลิตภัณฑ 5 ชนิด คือ เครื่องสําอาง อาหารเสริม 

สมุนไพร นํ้าดื่ม และสารสกัดตาง ๆ โดยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑรวมถึงแผนตลาดรวมกับภาค SME ผานผูแทน   

การจัดจําหนาย เพ่ือคอย ๆ สรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภคตอไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 

เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2564 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 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 11/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน      

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และรายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือน กันยายน 

2564 ตามท่ีเสนอ  

 

4.2  รายงานความกาวหนาโครงการอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตและใหขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จีงมอบหมายใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะ      

ดังกลาว เพื่อหารือรวมกับหมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล และรองศาสตราจารยธนชาติ นุมนนท กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อีกครั้ง กอนเสนอ (ราง) ขอกําหนดขอบเขตของงานที่ตองการจาง (Terms of 

Reference : TOR) ใหแกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาในคราวตอไป 

 

4.4 รายงานประจําป พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตและใหขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานประจําป พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และขอใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ      

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการปรับปรุงและแกไขกอนการประชาสัมพันธและเผยแพรตอไป    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   5.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

   - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบทายรายงานการประชุม - 
 

5.2 รายงานผลการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและ   
นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบผลการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและ

นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีคณะกรรมการกํากับ

ติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีฯ เสนอ  

2. เห็นชอบใหอธิการบดีรับประเด็นตาง ๆ ตามความคาดหวังที่ไดจากการสัมภาษณ

เชิงลึกของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564  

5.3 การดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2564 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

           1. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี   

พ.ศ. 2564 เพ่ือทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 ดังนี้ 

1.1 ศาสตราจารยพิเศษอรรถพล ใหญสวาง   เปนประธานกรรมการ  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

1.2 นายอํานาจ พรหมสูตร        เปนกรรมการ  

     ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกนและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

1.3 นายปราโมทย วิทยาสุข        เปนกรรมการ  

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

1.4 นายบวรนันท ทองกัลยา        เปนกรรมการ  

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

1.5 นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร       เปนกรรมการ  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

1.6 นายมรกต พิธรัตน         เปนกรรมการ  

     นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ทั้งนี ้ ใหคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเลือกกรรมการผู หนึ ่งเพื ่อแตงตั ้งเปน

เลขานุการ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือแตงตั้งตอไป 

2. มอบหมายใหคณะกรรมการฯ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการติดตามการปฏิบัติหนาท่ี

ของอธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังนี ้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 

3. อนุมัติใหคณะกรรมการฯ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 4853/2564 ปฏิบัติ

หนาท่ีในการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไปจนแลวเสร็จ 

 

 5.4 การจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 

(1)  (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement, MOA) 

ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน กับ Fujita Health University ประเทศญ่ีปุน  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติ (ราง ) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (Memorandum 

of Agreement, MOA) ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน กับ Fujita Health University ประเทศญ่ีปุน ตามท่ีเสนอ 

 

(2) (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding, MOU) 

ระหวางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน และ University of Colima ประเทศเม็กซิโก  
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 12/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564  

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จ ึงมีมต ิอน ุม ัต ิ (ร าง) ข อตกลงความร วมมือทางวิชาการ 

(Memorandum of Understanding, MOU) ระหวางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน และ 

University of Colima ประเทศเม็กซิโก ตามท่ีเสนอ 

 

5.5 การบริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

(1) ขออนุมัต ิยกเวนการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย         

การสรรหาคณบด ีพ.ศ. 2558 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัต ิยกเวนการดําเนินการตามขอบ ังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ตามท่ีเสนอ 

       (2) (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การกําหนดกลุมของคณะ วิทยาลัย สถาบัน 

สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขต หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา และ

หนวยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบด ีเพ่ือประกอบการกําหนดคาตอบแทนตําแหนงบริหาร (ฉบับท่ี 3) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 

การกําหนดกลุมของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขต หรือสวนงาน  

ที่เรียกชื ่ออยางอื ่นที ่มีฐานะเทียบเทา และหนวยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดสํานักงานอธิการบดีเพ่ือ

ประกอบการกําหนดคาตอบแทนตําแหนงบริหาร (ฉบับท่ี 3) ตามท่ีเสนอ 

       (3) การแตงตั้งคณะกรรมการการคอมพิวเตอร 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว ขอใหมหาวิทยาลัยรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ          

ท่ีประชุมเพ่ือทบทวนและดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของกอนเสนอเรื่องดังกลาวตอท่ีประชุมในคราวตอไป 

 

5.6 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5.6.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว ขอใหมหาวิทยาลัยร ับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ           

ที่ประชุมเพื่อดําเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม และเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ 

 

5.6.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3) 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน      

วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3) ตามท่ีเสนอ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอแตงตั้งเลขานุการใน

คณะกรรมการอุทธรณ รองทุกข และพิทักษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ตามการแกไข

ดังกลาวตอไป 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  
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5.6.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัด

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 

นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Management Policy and Risk 

Appetite) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ 

 

5.6.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขตหนองคาย 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน       

วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 220 คน           

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

    (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู เสนอขอกําหนดตําแหนง          

ทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

    ตามที่คณะ/หนวยงาน ไดดําเนินการหลักสูตรมาระยะหนึ่งแลว ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน

หลักสูตร และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ จึงใครขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 17 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนตุลาคม 2564   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.3  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  

7.3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการใหบริการทางการแพทยและการ

สาธารณสุขในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

7.3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1793/2564) เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564   

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.4 รายงานผลการแตงตั้งผูรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.5 รายงานผลการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลกาลพฤกษทองคํา ประจําป พ.ศ. 2564 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 7.6 งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2564 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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