
       มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 1/2565 วันพุธท่ี 12 มกราคม 2565  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

      ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ระลอกใหม จึงไมสามารถเดินทางมารวมประชุม ณ มหาวิทยาลัยขอนแกนได และในโอกาสนี้ จึงขอใหอธิการบดี    

ไดกลาวถึงสถานการณปจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึงการคาดการณแนวโนมทิศทางตลอดถึงมาตรการ

ตาง ๆ เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 ใหแกท่ีประชุมไดรับทราบ 

    อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา สถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ ใหม     

“โอมิครอน" (Omicron) ในจังหวัดขอนแกนนั้น มีผูปวยติดเชื้อตอวันประมาณกวา 200 ราย ซึ่งโดยรวมอาการ     

ไมรุนแรง ดังนั้น แนวทางการรักษาจะเนนการรักษานอกโรงพยาบาลเปนหลัก ทําใหไมประสบปญหาการขาดแคลน

เตียงผูปวยในโรงพยาบาลหลัก 

   โคโรนาไวรัสสายพันธุใหม “โอมิครอน" (Omicron) มีความแตกตางจากสายพันธุเดิมในสวนของ

การกลายพันธุของยีนรวมทั้งสิ้น 50 ตําแหนง ทําใหมีความแตกตางจากเชื้อโควิดกลายพันธุอื่น ๆ เปนอยางมาก      

มีการกลายพันธุของโปรตีนบนสวนหนามของไวรัส 32 ตําแหนง และยังมีการกลายพันธุที่สวนตัวรับ (receptor 

binding domain) สวนใหญตรวจพบบริเวณระบบทางเดินหายใจสวนบนและสวนกลาง สามารถติดเชื้อไดเร็ว

กวาเดิม 5-10 เทา และประเด็นสําคัญพบวาผูปวยติดเชื้อฯ ซึ่งหายปวยแลว จะมีภูมิคุ มกันขึ้นสูงและมีระยะ

เวลานาน ดังนั้น ทั่วโลกกําลังเฝาติดตามเพื่อประเมินสถานการณวาหากมีผูติดเชื้อฯ จํานวนมากจะกอใหเกิด

ภูมิคุมกันหมู (Herd immunity) ตามธรรมชาติไดหรือไม ทั้งนี้ การสรางภูมิคุมกันผานการฉีดวัคซีน mRNA นั้น     

ในประเทศดอยพัฒนาจะมีปญหาในการเขาถึงวัคซีน เนื่องจากระบบลูกโซความเย็น (Cold chain system) เพ่ือ

ปองกันความเสื่อมสภาพของวัคซีนยังไมดีเพียงพอประกอบกับการผสมการฉีดวัคซีน mRNA จําเปนตองอาศัยความ

ชํานาญและเทคนิคเฉพาะดวย 
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 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาเขารับการฉีดวัคซีนไดมากกวารอยละ 90 

และยังคงมาตรการตอเนื่องเพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหแกนักศึกษา ดังนี้ 

    การจัดการเรียนการสอนยังคงเนน On-line เปนหลัก และ On-Site เพียงเทาท่ีจําเปน ซ่ึงยังคงมี

ผลกระทบตอกลุมวิชาท่ีจําเปนตองมีการปฏิบัติการ ท้ังนี้จะเนนสลับการใชหองปฏิบัติการและจัดกลุมใหมีขนาดเล็กลง  

      มต ิท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

  2.1 สรุปผลการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา   

                  เลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดการประชุมรวมระหวางสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางวันที ่ 16 – 18 ธันวาคม 2564               

ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไดมีการประชุมกลุมยอยรวมกันในหัวขอ “Global & Frontier Research 

University : Roadmap to Success” “บทบาท มข. เพื ่อรองรับเศรษฐกิจใหมในภูมิภาคอีสาน (New Isan)” และ 

“Technology Megatrend (DeFi, EV, Carbon Emission Management and Trading) : บทบาท มข. ในการพัฒนา

กําลังคน” นั้น 

        ในการนี ้ มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงขอนําเสนอการสรุปผลการประชุมรวมระหวางสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดสรุป

สาระสําคัญใน 3 สวนไดแก  

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแกน 2022 โดย ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี นายกสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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2. การบรรยายสรุป Strategy re – visit โดย รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และ

ผศ.ธรา ธรรมโรจน รองอธิการบดีฝายบริหาร เกี ่ยวกับการ re – visit 3 ยุทธศาสตรสําคัญ ไดแก Education 

Transformation HRM Transformation และ Global and Frontier Research University  

3. การระดมความคิดเห็นกลุมยอย จํานวน 3 กลุม ไดแก  

กลุมท่ี 1 : Global & Frontier Research University 

กลุมท่ี 2 : บทบาทมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหมในภูมิภาคอีสาน (New Isan)  

    กลุมท่ี 3 : Technology Megatrend (DeFi, EV, Carbon Emission Management and Trading)  

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบแนบทายรายงานการประชุม 

ในการนี้ เลขานุการจะขอตรวจสอบการใชถอยคําตาง ๆ เพ่ือใหถูกตองเหมาะสมในการเปน

เอกสารอางอิงเพื่อการดําเนินงานตอไป และเมื่อเสร็จเรียบรอยแลวจะขออนุญาตจัดสงใหแกคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนอีกครั้ง 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหฝายบริหารของมหาวิทยาลัยรับแนวทางและขอเสนอแนะ   

จากการประชุมรวมฯ เพ่ือปรับใหเหมาะสมตอการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ตอไป   

 

2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนพฤศจิกายนและ

ธันวาคม พ.ศ. 2564           

อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2564 ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและ

งานประจําท่ัวไป อาทิ 

  1. Educational Transformation ไดแก 

 - โครงการฝกภาคสนามรวม ปการศึกษา 2564 เปนการฝกปฏิบัติการวิถีชีวิตชุมชน 

สุขภาพชุมชน จัดขึ้นอยูในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน 12 เขต ใน 4 อําเภอ คือ อ.นํ้าพอง อ.ซําสูง อ.บานฝาง และ      

อ.บานแฮด ภายใตการรับผิดชอบของนักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

  - คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจร ิตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดมอบให

มหาวิทยาลัยขอนแกน (โดยวิทยาลัยการปกครองทองถิ ่น) จัดทําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา เพื ่อนําไปใชใน

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ในปการศึกษา 2563 และจัด “การประชุมสรุปผลการดําเนินงานวิจัยและประเมินผล

พฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

ตอสํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ” 

 - คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมอบเครื่องทํานํ้าอุ น จํานวน       

99 เครื่อง รวมมูลคา 194,040 บาท เพ่ือติดตั้งใหบริการนักศึกษาท่ีพักในหอพักนักศึกษาสวนกลาง  

 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2564 มีผูไดรับอนุมัติปริญญา ในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

ปริญญาเอก 316 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 155 คน ปรญิญาโท 971 คน ปรญิญาตรี 6,452 คน รวมท้ังสิ้น 7,894 คน 

 - การจัดงานแสดงความยินดีแดผูรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และ
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รางวัลแหงเกียรติยศ ประจําป 2564 บุคคลผูสรางผลงานอันทรงคุณคาแกมหาวิทยาลัยขอนแกนและสังคม 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน 5 คน 

รางวัลพระธาตุพนมทองคํา จํานวน 2 คน 

รางวัลศิษยเกาดีเดน จํานวน 2 คน 

รางวัลศรีมอดินแดง จํานวน 2 คน 

รางวัลศรีกาลพฤกษ จํานวน 1 คน 

รางวัลกาลพฤกษทองคํา จํานวน 2 คน  

- พิธีประสาทปริญญาบัตร โครงการความรวมมือ 2 ปริญญา ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน 

และมหาวิทยาลัยเซาทเวสต ประจําปการศึกษา 2563 มีบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 44 ราย 

 2. Research Transformation ไดแก 

 - พิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาทางดานการแพทย 

โดยใชเทคโนโลยีป ญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence หรือ AI) ในการตรวจหาพยาธิใบไมต ับ ระหวาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกนและกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 - นิทรรศการ KKU Herbs Fair 2021 มีการจัดแสดงผลิตภัณฑสมุนไพรไทยที่พัฒนาข้ึน

โดยนักวิจัยผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 - ความรวมมือกับเครือบริษัท มาลีกรุป พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มนํ้าผสมสารสกัด CBD จากกัญชง  

 - มหาวิทยาลัยขอนแกนและสมาคมอนุรักษและพัฒนาควายไทย รวมพิสูจน DNA กระดูก

วัว-ควายโบราณ อายุกวา 3,000 ป  

 - พิธีรับมอบรางวัลนักวิจัยดีเดนและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2563 ใหกับ

นักวิจัย โดยมีนักวิจัยดีเดนรับรางวัล ดังนี้ นักวิจัยดีเดนระดับเงิน จํานวน 19 รางวัล นักวิจัยดีเดนระดับทอง จํานวน   

6 รางวัล นักวิจัยดีเดนระดับเพชร จํานวน 2 รางวัล นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จํานวน 4 รางวัล 

 - งานแถลงขาวการถายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการใชประโยชนเชิง

พาณิชย ซ่ึงเปนการรวมลงทุนกับ บริษัท ไซสีอิฐ จํากัด (SCISEEIT CO., LTD)  

 - งานแถลงขาวพิธลีงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรม

แพ็คแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสําหรับมอเตอรไซคไฟฟา ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

โดยเปนการทําความรวมมือระหวาง สวทช. กับ 8 หนวยงาน โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนรับผิดชอบในสวนของจัดทํา

มาตรฐานแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน สําหรับสําหรับมอเตอรไซคไฟฟา 

 - การหารือเรื่องแบตเตอรี่สําหรับรถมอเตอรไซดรวมกับโรงงานแบตเตอรี่ฯ และบริษัท โตเกียว

มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงบริษัทฯ ไดขอสั่งซ้ือแบตเตอรี่เพ่ือนํามาใชกับมอเตอรไซดท่ีผลิตโครงโดย DECO จํานวน 500 แพค 

 - IP เดนประจําเดือนพฤศจกิายน : เครื่องสับใบออยตามการประดิษฐ 

 - IP เดนประจําเดือนธันวาคม : ไฮโดรเจลคอมพอสิตท่ีมีอนุภาคซิลเวอรนาโนเปนสวนประกอบ 

3. Academic Service Transformation ไดแก  
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 - ทีมแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนผาตัดผานกลองจี้เสนเลือดสายสะดือของทารกในครรภ

ท่ีเปน A cardiac twin ไดสําเร็จเปนครั้งแรกของประเทศไทย 

 - คณะเกษตรศาสตรและคณะสัตวแพทยศาสตร จัดงานการเสวนาวิชาการเรื่องโรคระบาดลัมปสกิน 

สถานการณ ผลกระทบ และการแกปญหาอนาคต โดยมีภาคีเครือขายมหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว และเกษตรกร รวมในการเสวนา  

 - การประชุมสัมมนาวิชาการ “การสรางชุมชนสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability for 

all) : การถอดบทเรียน University to Tambon (U2T) สูความยั่งยืนขึ้น ระหวางวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564   

ณ Hall 1-3 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ ขอนแกน (KICE) 

 - การจัดงานสรุปผลการดําเนินงานและปดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

แบบบูรณาการระยะที่ 1 ผลการประเมินและขอเสนอแนะ : มีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น หากดําเนินการ

ตอเนื่อง 2-3 ป จะทําใหเห็นผลลัพธมากข้ึน ขยายการพัฒนาอาชีพในกลุมเปราะบางมากข้ึน และกลุมเขาไมถึงบริการ

ภาครัฐและเนนสุขภาพมากข้ึน  

4. Management Transformation ไดแก  

 - มหาวิทยาลัยขอนแกนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตาม

เกณฑการบริหารคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ประจําปการศึกษา 2563 ผลการประเมินของปนี้ท่ีระดับ 

409 คะแนน นับเปนคะแนนสูงสุดท่ีมหาวิทยาลัยเคยไดรับ 

 5. Great Place To Live ไดแก  

    - การลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการสนับสนุนการดําเนินงานวิชาการดาน

ความปลอดภัยทางถนน ระหวาง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร,ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  - มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเดนดานสงเสริมการตอตานคอรรัปชัน 

จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” 

 6. Internationalization ไดแก 

    - การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสําหรับภูมิภาคเอเชีย (QS Asia University 

Rankings 2022) มหาวิทยาลัยขอนแกนอยูในลําดับท่ี 133 ของเอเชีย และลําดับที่ 5 ของประเทศไทย (ลําดับ

ภายในประเทศสูงขึ้น 1 ลําดับ) ซึ่งการจัดอันดับที่ 133 ของเอเชีย สูงขึ้น 18 อันดับ และถือเปนอันดับที่ดีที่สุดและ

เปนอันดับโดย percentile ท่ีดีท่ีสุด (Top 20%) ตั้งแตมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับมา 

  - การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก University Ranking by Academic 

Performance (URAP) 2021-2022 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดอันดับท่ี 949 ของโลก และอันดับท่ี 4 ของประเทศ 

  - คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการจัดอันดับ THE World University Ranking 2022 by 

subject: Engineering เปนอันดับที ่ 3 ของประเทศ และอันดับที ่ 801-1,000 ของโลก ใน 5 สาขาวิชา คือ       

Chemical Engineering, Civil Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Mechanical & Aerospace 

Engineering, General Engineering 

  - การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อยกระดับดานการศึกษา 

วิจัย และบริการ (INTERNATIONAL NETWORKING) อาทิ H.E.Mr.Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
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อินโดนีเซียประจําประเทศไทย และคณะผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจําประเทศไทย เยือน

มหาวิทยาลัยขอนแกน, H.E.Mr. Remco Johannes van Wijngaarden เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

ประจ ําประเทศไทย เย ือนมหาว ิทยาล ัยขอนแกน , พิธ ีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง

มหาว ิทยาล ัยขอนแก น และ Youjiang Medical University for Nationalities สาธารณร ัฐประชาชนจ ีน , 

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหการตอนรับ Mr.KURIYAMA Masayaki ผูอํานวยการบริหาร และคณะผูแทนจาก Japan 

Foundation, Bangkok, ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นอวิ๋น (Liao Junyun) กงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศ

ไทย ณ จังหวัดขอนแกน ไดสงมอบหนังสือภาษาจีนรวมสมัยใหแกหองสมุด สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 7. Digital Transformation ไดแก  

  - กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมกับ สํานักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ DGA สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะทํางานกําหนดมาตรฐานการ

จัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) และ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) จัดงานแถลงขาว “อุดมศึกษาไทย สูมิติใหมไปกับ Digital Transcript” พรอมมอบเกียรติบัตร

แกมหาวิทยาลัยที่สามารถออกเอกสาร Digital Transcript แกผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนเปน 1 ใน

สถาบันอุดมศึกษากวา 39 แหง ท่ีเขารับเกียรติบัตรในฐานะองคกรท่ีสามารถใหบริการ Digital Transcript 

  

 - Digital Signature และ Digital Workflow ลดการใชกระดาษ ซึ ่งในป 2564 สํานักงาน

อธิการบดี ลดการใชกระดาษลง รอยละ 56.44  

 8. Good Governance ไดแก  

  - พิธีบวงสรวงเจาพอมอดินแดง ประจําป 2564                   

 9. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

  - ทอดถวายผาพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดปาภูตะคาม 

บานภูตะคาม ตําบลทาศิลา อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ซึ่งยอดปจจัยในการอนุโมทนาบุญรวมจํานวนเงิน 1,681,313 บาท 

ท้ังนี้มีคณะจิตศรัทธาท่ีรวมทําบุญกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ วัดปาภูตะคามรวม ท้ังสิ้นสุทธิ 6,062,666.75 บาท 

  -  “มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแมในยามโควิด” ในงาน

ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2564 ในวันศุกรที ่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ริมบึงสีฐาน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. โครงการเกี่ยวกับมาตรการสงเสริมยานยนตไฟฟา (EV) เปนโครงการที่ควรไดรับการสงเสริม

และสนับสนุน หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายและมาตรการสงเสริมอยางจริงจังจะถือเปนมหาวิทยาลัยตนแบบในดาน Green 

campus ทั้งนี้ รูปแบบสําคัญที่อยูในระหวางการพัฒนาใหเหมาะสม คือ ราคาของแบตเตอรี่ที่ยังคงมีราคาคอนขางสูงและ

สถานีชารจไฟฟาท่ียังมีไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

โครงการท่ีเก่ียวของกับ EV มีหลายโครงการท่ีนาสนใจ ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจจะประสานงานเพ่ือ

พัฒนางานดังกลาวรวมกัน อาทิ โครงการสรางสถานีเพ่ือใหบริการชารจไฟฟาของการไฟฟานครหลวง และโครงการ Swap 
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& Go สถานีสลับแบตเตอรี่มอเตอรไซคไฟฟาของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนตน  

2. ท่ีประชุมไดสอบถามบทบาทของมหาวิทยาลัยตอสภาวการณโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF)  

3. การพัฒนางานวิจัยไปสูการรวมลงทุนกับภาคเอกชน ท้ังกรณีการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมนํ้า

ผสมสารสกัด CBD จากกัญชง รวมกับเครือบริษัท มาลีกรุป และการรวมลงทุนกับ บริษัท ไซสีอิฐ จํากัด เปนตัวอยางที่ดี   

ในการพัฒนาซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถขยายกรอบความรวมมือในดานตาง ๆ ตอไปไดอีกมาก 

4. เพื่อสรางความนาเชื่อถือและสามารถเสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการ U2T ไดอยาง

ตอเนื่อง การประเมินผลโครงการฯ ควรเพิ่มการประเมินจาก Third Party และนํา Impact ที่ไดมาสะทอนเพื่อการพัฒนา

ขยายโครงการฯ ไปใหครอบคลุม ท้ังนี้ กลุมเปาหมายควรกําหนดท้ังในสวนของเกษตรกรและวิสาหกิจในสัดสวนท่ีเทา ๆ กัน 

5. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมผูบริหารมหาวิทยาลัยที่พัฒนาและผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวไป   

สูการจัดอันดับ Ranking ท่ีดีมาอยางตอเนื่อง 

6. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนกระบวนการเพื่อใหการกลั่นกรองรายชื่อผูสมควรไดรับรางวัล

เชิดชูเกียรติตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเหมาะสมและใหมีผูที่ไดรับรางวัลที่หลากหลายกระจายครอบคลุม

พันธกิจและบทบาทของมหาวิทยาลัยมากข้ึน  

  ในการนี้ อธิการบดี รองอธิการบดีฝายดิจิทัล และรองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 

ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. การพัฒนาดาน Smart City ของจังหวัดขอนแกนรวมกับกลุมมิตรผล ซึ ่งแผนพัฒนา

ดังกลาวจะมีเรื่องเกี่ยวกับ EV มอเตอรไซดไฟฟา ในรูปแบบสถานีสลับแบตเตอรี่มอเตอรไซคไฟฟาและมอเตอรไซด

ไฟฟาจะมีทั้งระบบขายและระบบเชา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประสานจังหวัดขอนแกนเพื่อใหขยายโครงการมาถึง

มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย 

2. การระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ยังไมมีการ

รายงานสถานการณที่ชัดเจน ประกอบกับชวงระยะเวลาในการลงพื้นที่ของโครงการ U2T ฟารมของผูเลี ้ยงสุกร 

อาจจะปดกิจการไปกอนแลว จึงไมพบการระบาดในพ้ืนท่ีของโครงการฯ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ        

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 

เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 (วาระพิเศษ) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 12/2564 

เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 (วาระพิเศษ) ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานทางบัญชีของงบการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําป (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) และรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน 

ประจําเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ และขอใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไปดวย  

 

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั ้นเลิศ โรงพยาบาล          

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ    

 

4.3 ขอยกเลิกโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานอธิการบดี อาคาร 1 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบการขอยกเลิกโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานอธิการบดี 

อาคาร 1 เปนหอเกียรติยศ ออกจากแผนงาน/โครงการของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน            

ตามท่ีเสนอ และขอใหดําเนินการตามท่ีไดแจงกับสํานักงบประมาณ คราวของบประมาณเพ่ือสรางอาคารสิริคุณากร ตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 

 5.1 เสนอแตงตั ้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ซึ ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย                       

รวมเปนประธานและกรรมการ 

(1) คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี ้

1.  อธิการบดี            เปนประธานกรรมการ 

2. นายสุรพล  เพชรวรา         เปนกรรมการ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. ศาสตราจารยเกียรติคุณศาสตรี  เสาวคนธ   เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. ศาสตราจารยสมชาติ  โสภณรณฤทธิ์    เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. รองศาสตราจารยไพบูลย  ดาวสดใส     เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  
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6. รองศาสตราจารยวรานุช  ปติพัฒน    เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร 

7. รองศาสตราจารยปณิธาน  พีรพัฒนา   เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 

 

(2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.)  

    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) ดังนี้ 

1. อธิการบดี                    เปนประธานกรรมการ 

2. ศ.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ 

1. นายบวรนันท  ทองกัลยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ 

4. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์  ผูทรงคุณวุฒิ     เปนกรรมการ   

5. ศ.จิรประภา  อัครบวร     ผูทรงคุณวุฒิ     เปนกรรมการ 

6. นายสุรพันธ  ปุสสเด็จ     ผูทรงคุณวุฒิ     เปนกรรมการ    

7. นายขจร  จิตสุขุมมงคล   ผูทรงคุณวุฒิ     เปนกรรมการ     

8. นายโอภาส  เขียววิชัย     ผูทรงคุณวุฒิ     เปนกรรมการ 

9. นายธนู  ขวัญเดช          ผูทรงคุณวุฒิ     เปนกรรมการ 

10. ผศ.ธรา  ธรรมโรจน       รองอธกิารบดีฝายบริหาร     เปนกรรมการ 

11. ผศ.เดนพงษ  สุดภักดี     รองอธิการบดีฝายดิจิทัล     เปนกรรมการ 

12. รศ.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เปนกรรมการ 

13. รศ.รัชพล  สันติวรากร   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    เปนกรรมการ 

14. รศ.วรานุช  ปติพัฒน     คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    เปนกรรมการ 

15. นายกิตติ์  เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล   เปนกรรมการ 

16. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน     เปนกรรมการ 

17. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     เปนกรรมการ 

18. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล                      เปนกรรมการและเลขานุการ 

19. ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล               เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

20. หัวหนางานบริการทรัพยากรบุคคล                             เปนผูชวยเลขานุการ  
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(3) คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัตหินาท่ีของอธกิารบดี (แทนตําแหนงวาง) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งให นายอํานาจ พรหมสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ (แทนตําแหนงวาง) ในคณะกรรมการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

     (3) ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 3 ราย 

              - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบทายรายงานการประชุม – 

(4) คณะกรรมการการคอมพิวเตอร 

  ท่ีประชุมมีข�อสังเกตและข�อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการการคอมพิวเตอร 

ตามองคประกอบคณะกรรมการฯ ท่ีเสนอ ดังนี้ 

1. อธิการบดี                 เปนประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท          เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นางสาวสุทธาภา  อมรวิวัฒน                เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. ศาสตราจารยธนารักษ  ธีระม่ันคง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก    เปนกรรมการ   

5. ศาสตราจารยชิดชนก  เหลือสินทรัพย  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  เปนกรรมการ 

6. รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ      เปนกรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝายบริหาร            เปนกรรมการ 

8. รองอธิการบดีฝายดิจิทัล             เปนกรรมการ 

9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร           เปนกรรมการ 

10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร            เปนกรรมการ 

11. คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร          เปนกรรมการ 

12. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       เปนกรรมการ 

13. คณบดีคณะแพทยศาสตร             เปนกรรมการ 

14. หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการ 

15. หัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร     เปนกรรมการ 

16. หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร       เปนกรรมการ 

17. รองคณบดีฝายบริหาร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร      เปนเลขานุการ 

และใหเพ่ิมเติมหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการฯ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 



11 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 2/2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 

5.2 หลักเกณฑและวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตหินาท่ีของอธิการบด ี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบรูปแบบหลักเกณฑและวิธีการติดตามและประเมินผล  

การปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ  

5.3 รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ 2564 

              - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบทายรายงานการประชุม - 

5.4 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจางกอสรางโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทย

ช้ันเลิศฯ สัญญาเลขท่ี สธ.120/2563 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2563 ครั้งท่ี 2 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาจางโครงการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศฯ และอนุมัติการขยายระยะเวลาการกอสรางตามสัญญาฯ ตามท่ีเสนอ  

5.5 นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว ขอใหฝายบริหารรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมเพ่ือ

ดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป และเมื่อดําเนินการแลว จึงมีมติเห็นชอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน และปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ  

 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง  

 6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 196 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

 (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 35 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมัติการปรับปรงุแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 22 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
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6.4 ขออนุมัติแตงตั้งสภาวิชาการ 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงตาง ๆ      

ในสภาวิชาการ ดังนี ้

 1. อธิการบดี                 เปนประธานกรรมการ 

 2. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา               เปนกรรมการ 

 3. ประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ      เปนกรรมการ  

 4. ศาสตราจารยพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ          เปนกรรมการ 

                     ผูทรงคุณวุฒิกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          

 5. รองศาสตราจารยบัณฑิต ทิพากร           เปนกรรมการ 

                     ผูทรงคุณวุฒิกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          

 6. ศาสตราจารยปานสิริ พันธุสุวรรณ           เปนกรรมการ 

                     ผูทรงคุณวุฒิกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ          

 7. ศาสตราจารยกัลปพฤกษ ผิวทองงาม  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร   เปนกรรมการ 

 8. รองศาสตราจารยดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร    เปนกรรมการ  

 9. รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    เปนกรรมการ 

 10. ศาสตราจารยเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี                   เปนกรรมการ 

 11. ศาสตราจารยสุจินต บุรีรัตน                    เปนกรรมการ 

 12. ศาสตราจารยสมศักดิ์ เทียมเกา                   เปนกรรมการ 

 13. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                          เปนกรรมการ 

 14. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน          เปนกรรมการ 

 15. รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ     เปนกรรมการและเลขานุการ 

 16. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

6.5 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) 

 มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการแตงตั้งกรรมการสมทบในคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารยชัจคเณค แพรขาว      เปนกรรมการสมทบ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ ถิ่นเวียงทอง     เปนกรรมการสมทบ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

6.6 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

     ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 
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 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงตาง ๆ       

ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

1. นายสุกิจ ศิรินรกุล         ประธานกรรมการ  

2. นายประยูร อังสนันท         ท่ีปรึกษา  

3. นายอํานาจ พรหมสูตร        ท่ีปรึกษา  

4. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร       ท่ีปรึกษา  

5. นายดุสิต โคตรวงษา         ท่ีปรึกษา  

6. นายวิเชียร วิไลงาม         ท่ีปรึกษา  

7. นายพีระพงศ จรูญเอก        ท่ีปรึกษา  

8. นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร       กรรมการ  

9. นางสาวธนรัตน สอนสา        กรรมการ  

10. นายวีระศักดิ์ เสริมประภาศิลป     กรรมการ  

11. นายชัยชาญ วรนิทัศน        กรรมการ  

12. นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย      กรรมการ  

13. นายพงษกิจ เอกวิทยาเวชนุกูล     กรรมการ  

14. นายมานิต ปานเอม         กรรมการ  

15. นายสุริยะ ตันติวิวัฒน        กรรมการ  

16. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี         เปนเลขานุการ 

 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  

17. นางสุภารัตน มูลศรี         เปนผูชวยเลขานุการ 

     ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนธันวาคม 2564   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระการดํารงตําแหนง 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

8.2 มหาวิทยาลัยขอมอบของท่ีระลึกแดคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
----------------------------------------- 


	ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
	ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
	ระเบียบวาระที่  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
	3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (วาระพิเศษ)

	ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง
	4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาล          ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
	ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)
	6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
	6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องเสนอเพื่อทราบ
	7.1 รายงานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2564

	ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่น ๆ
	8.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง
	8.2 มหาวิทยาลัยขอมอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น


