
      มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (วาระพิเศษ) 

        ครั้งท่ี 12/2564 วันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564  

              ณ หองประชุมคลับเฮาท Toscana Valley จ.นครราชสีมา  

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูมาประชุม 

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. หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

9. นายทวารัฐ สูตะบุตร         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

10. นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

11. ศ.เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

12. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

13. นายวิชัย ธัญญพาณิชย        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

14. นางเกศรา มัญชุศรี         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

15. นายสมศักดิ์ จังตระกุล        ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

16. นายอํานาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

17. นายมรกต พิธรัตน  นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

18. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล      อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

19. ผศ.ธรา ธรรมโรจน รองอธิการบดีฝายบริหาร  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร 

20. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร 

21. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส        คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร 

22. ผศ.เสริมศักดิ์ สุมานนท        กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

23. รศ.ปณิธาน พีรพัฒนา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

24. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

25. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 

                                                              ซ่ึงมิใชคณาจารยประจํา 
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 มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (วาระพิเศษ) 
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565  

26. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี        รองอธิการบดีฝายดิจิทัล  

               เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

27. นางสุภารัตน มูลศรี            ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูไมมาประชุม (เนื่องจากลาประชุมฯ )  

1. นายบวรนันท ทองกัลยา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2. ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญสวาง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน         ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

               กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร 

4. ผศ.สุทิน เวียนวิวัฒน         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเขารวมการประชุม  

1. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี         รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

2. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ        รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล  

3. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต              รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  

4. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ         รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 

5. รศ.นยิม วงศพงษคํา         รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาิกา  

ประธานไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา ขอตอนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและผูบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทานสูการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (วาระพิเศษ) ซ่ึงการประชุมในครั้งนี้จะมีวาระ

ไมมากเพื ่อให สามารถดําเน ินการประช ุมได เสร ็จทันเวลาในการประช ุมร วมกับคณะกรรมการบร ิหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป  

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

-  ไมมี  - 
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 มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (วาระพิเศษ) 
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 

เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

ครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

-  ไมมี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   5.1 ขอความเห็นชอบการตออายุการเขาใชพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการเขาใชประโยชนพื ้นที่ปาสงวนแหงชาติ       

ปาดงซําทอง ปาดงหนองไผ และปาดงผาสามยอด ในทองท่ีตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

เนื้อท่ีรวม 1,325 ไร ตามท่ีเสนอ 

 
5.2 นโยบายการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2565-2569  

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบนโยบายการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2565-2569 ตามที่เสนอ และขอใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ     

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

 

5.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื ่อง 

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที ่จ ัดการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามท่ีเสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

-  ไมมี  - 
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 มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (วาระพิเศษ) 
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนพฤศจกิายน 2564   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําปงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

ท่ีประชุมมีขอสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 หนังสือ “Block chain Technology”  

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

8.2 กิจกรรมของจังหวัดขอนแกน 

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดแจงตอที่ประชุมวา ดวยในป พ.ศ. 2565 จังหวัดขอนแกน  

จะจัดกิจกรรมที ่น าสนใจหลายกิจกรรม ซึ ่งจําเปนตองขอความอนุเคราะหและประสานความรวมมือจาก

มหาวิทยาลัยหลายประการ ไดแก 

1. เดือนมิถุนายน 2565 จะมีการจัดประชุมเจาหนาที่ดานการคลังระดับสูงจาก APEC และ    

ในอนาคตจะยกระดับเมืองโดยจะเชิญผูนําของประเทศเพื่อนบานมาเยือนจังหวัดขอนแกน ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยจะมี

กิจกรรมทางวิชาการ หรือ รางวัลเชิดชูเกียรติตาง ๆ  ก็จะเปนสวนรวมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกับทางจังหวัดในครั้งนี้ดวย 

2. จังหวัดขอนแกนจะเปนจังหวัดนํารองเพื่อแสดงศักยภาพในการลดคารบอนเปนเมือง

คารบอนตํ่าไดอยางยั่งยืน โดยจะเริ่มจากการวิเคราะหกระบวนการผลิตไหมวาปลดปลอยคารบอนไปเทาไรและจะ

นํากระบวนการ Carbon Zero มาทดแทนไดหรือไม ทั้งนี้ จังหวัดขอนแกนจะขอประสานเพื่อขอความอนุเคราะห

ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเพ่ือรวมดําเนินงานตอไป 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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