
       มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 2/2565 วันพุธท่ี 2 กุมภาพันธ 2565  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

      ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ขอกลาวตอนรับ นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 และไดเขารวม     

การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนครั้งแรก และแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ      

ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนอีกครั้ง 

 และในโอกาสนี้ จึงขอใหอธิการบดี ไดกลาวถึงสถานการณปจจุบันรวมถึงการคาดการณแนวโนม

ทิศทางตลอดถึงมาตรการตาง ๆ เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 ใหแกท่ีประชุมไดรับทราบ 

   อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา สถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม       

“โอมิครอน" (Omicron) ในจังหวัดขอนแกนนั้น แนวโนมผูปวยติดเชื้อมีจํานวนลดลงและสวนใหญมีอาการไมรุนแรง 

โดยจังหวัดขอนแกนจะเริ ่มฉีดวัคซีนในกลุ มเด็กอายุ 5-11 ป ในตนเดือนกุมภาพันธ 2565 นี้ และในสวนของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนบุคลากรไดรับวัคซีนมากกวารอยละ 98 ทั้งนี้ ทางการแพทยมีการคาดการณวาในเดือน

มีนาคม – เมษายน 2565 สถานการณจะเริ่มผอนคลายและจะคอย ๆ แปรเปนโรคประจําถ่ินไดตอไป 

      มต ิท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2565                 

     อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน   

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

  1. Educational Transformation ไดแก 

 - การลงนามบันทึกความเขาใจการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน พรอมสมาชิกที่ประชุม

คณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ(ทคบร.) จํานวน 25 สถาบันการศึกษา 

เพื่อแสดงเจตนารมณรวมกันในการสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหวางสถาบัน ซึ่งระบบการลงทะเบียน

เรียนขามสถาบัน สามารถเก็บสะสมหนวยกิตตามขอกําหนดของสถาบัน  

 - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมกับสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย

จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั ้งที ่ 41 ภายใตหัวขอ “ELT in the Digital Era and Beyond : 

Innovation, Engagement, and Resilience” โดยจ ัดข ึ ้นในร ูปแบบ Online และ Onsite ณ ส ําน ักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีผูเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการกวา 100 คน จากหลากหลายประเทศ 

- ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอนจัดสัมมนาออนไลน “Trends Transforming The Higher 

Education Outlook In 2022” แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา ป 2565  

- ฝายการศึกษาและบริการวิชาการถายทอดยุทธศาสตร Education Transformation และ 

Academic Service Transformation สูคณะวิชา ประจําปงบประมาณ 2565 ประจําเดือนมกราคม จํานวน 7 คณะ  

 2. Research Transformation ไดแก 
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 - สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) มอบรางวัลการวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 

ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจําป 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ใหแก อ.ดร.ธนพงศ อินทระ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หัวหนาคณะวิจัยและทีมนักวิจัย จากผลงาน “ระบบตรวจจบับุคคลอําพราง

อาวุธปนผานการวิเคราะหภาพวิดีโอจากกลองวงจรปด”  

- กระบวนการสรางนวัตกรรม อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Program for Acceleration 

and Development for Thai Food SMEs (PADTHAI) ครั้งที่ 8, การติดตามความกาวหนา “การผลิตถุงพลาสติก

โพลิเอทธิลีนชนิดความหนาแนนตํ่าผสมเถาแกลบสําหรับยืดอายุการเก็บรกัษาผักผลไมเชิงพาณิชย”, อธิบดีกรมวิทยาศาสตร

บริการและคณะ เขาศึกษาดูงาน Research & Innovation Ecosystem แล็บบริการทางวิศวกรรมทางการแพทยและ

ทางคลินิก รวมแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการดําเนินงานรวมกัน เปนตน 

- หารือเรื่องแบตเตอรี่สําหรับรถมอเตอรไซต รวมกับโรงงานแบตเตอรี่ฯ พลังงานจังหวัด

ขอนแกนและทีมจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท โตเกียวมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทย อิเล็กโทรโมทิฟ จํากัด 

และบริษัท ไลฟส มูฟวิ่ง จํากัด  

 - IP เดนประจําเดือนมกราคม : อุปกรณปรับแตงจมูกสําหรับผูปวยปากแหวงเพดานโหว 

(Nasal Creator Device) 

3. Academic Service Transformation ไดแก  

 - พิธีลงนามบันทึกความเขาใจรวมมือทางวิชาการดานการแกไขปญหาโรคลัมปสกิน 

(Lumpy skin disease) ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับกรมปศุสัตว  

 - ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดประชุมเสวนาเสริมสราง

เครือขายงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หัวขอ “บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปที่ 2” 

และจัดประชุมเสวนาเสริมสรางเครือขายงานฐานทรัพยากรทองถิ่น หัวขอ “สงเสริมชุมชนรู จัก ตระหนักรักษ

ทรัพยากรทองถ่ิน” 

 - สถาบันวิจัยยุทธศาสตรและประสานความรวมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(สยปพ.) ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับจังหวัดขอนแกน เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกันภายใต

แนวคิด “ประชารัฐ” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. Internationalization ไดแก 

    - มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยและสถานทูต

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย จัดงานสัมมนาออนไลนการพัฒนาลุมแมนํ ้าโขงหลังยุคโควิด ในหัวขอ “The Post-Pandemic        

of Mekong Development: How U.S. synergizes with Partners in the Sub-Region?” 

- ICS World University Rankings 2021 จัดอันดับมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนอันดับ 4 

ของประเทศ อันดับ 14 ของอาเซียน อันดับ 900 ของโลก (สูงข้ึนจากเดิม 1 อันดับ เดิมอันดับ 5)  

  - การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อยกระดับดานการศึกษา 

วิจัย และบริการ (INTERNATIONAL NETWORKING) อาทิ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "การแนะนําเอกสารสําคัญทาง

ประวัติศาสตรไทยจากหอจดหมายเหตุตางประเทศ และการเปดตัวบันทึกของนายเตียง ศิริขันธ จากแฟมเอกสารลับ

ของ OSS NARA“ โดย พันเอก ดร. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ  
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 5. Digital Transformation ไดแก  

  - การเตรียมความพรอมใหบุคลากรสามารถรับมือและจัดการกรณีมีผูติดเชื้อโควิด-19 และ

กรณีบุคลากรเปนกลุมเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยจัดหา ATK จํานวน 20,000 ชุด สําหรับการตรวจคัดกรองดวย ATK และ

รายงานผลตรวจเชื่อมโยงกับระบบหมอพรอม 

  - ลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) เพ่ือเขารวมเปน Validator Node ของ xCHAIN 

 6. Good Governance ไดแก  

  - การจัดโครงการอบรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ หลักกฎหมายและกระบวนการ

ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง “ปฏิบัติหนาท่ีอยางไร ใหปลอดภัยจาก

ความรับผิดทางละเมิด” โดยมีทานอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม เปนวิทยากรบรรยาย                    

 7. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

  -  พิธ ีท ําบ ุญต ักบาตรและเจร ิญพระพ ุทธมนต   เน ื ่องในว ันคล ายว ันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครบรอบ 58 ป ประจําป 2565 ขึ้นในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ณ อาคารสิริคุณากร 

สํานักงานอธิการบดี 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกับผูประกอบการรานอาหาร

อยางจริงจัง โดยรวบรวมศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งดานการปรุงหรือประกอบอาหาร สราง Branding การบัญชี   

การพัฒนาทักษะการเปนผู ประกอบการ ตลอดถึงศาสตรในดาน Food Science เพื ่อเปดหลักสูตรเกี ่ยวกับ 

Gastronomy  

       2. หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ในบางวิชามีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยมาก ๆ 

ซึ ่งหากพิจารณาแลวอาจจะไมคุ มคาในการเปดการเรียนการสอน ดังนั ้น ควรจะตองกําหนดนโยบายรวมกับ

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อกําหนดจํานวนผูเรียนใหเหมาะสม หากไมถึงเกณฑที่กําหนดควรตองใหนักศึกษา        

ไปลงทะเบียนเรียนขามสถาบันเหลานั้นไดดวย 

       3. ระเบียบหรือกฎเกณฑตาง ๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือของมหาวิทยาลัย      

บางกรณีก็เปนขอจํากัดในการ Re-Skill หรือ Up-Skill ของบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะมีการทบทวนเพ่ือ

ผอนคลายกฎเกณฑตาง ๆ  

       4. มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีที่สําคัญมากมายซึ่งสามารถพัฒนาในดาน Commercialization 

ตอไปได อาทิ เรื่องโรงงานแบตเตอรี่นั้น มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาในเชิงพาณิชยอยางไรบาง 

       5. Validator หรือ Validator node ในสวนของ Blockchain เปนแนวทางที ่น าสนใจ     

ซึ่งมหาวิทยาลัยควรศึกษาและเปนผูนําในการพัฒนาเรื่องดังกลาว ตัวอยางหนึ่ง หากนํามาใชในเรื่องของ Carbon 

Credit เพื่อใหเกิดธุรกรรมระหวางคนปลูกปาและหนวยธุรกิจที่ตองการซื้อขาย Carbon Credit ก็จะทําใหเกิด

ประโยชนไดอยางแทจริง  

       6. Education Transformation ที่เปนความทาทายและเปนประเด็นในระดับประเทศ คือ 

การสรางและยกระดับกําลังคนใหมีสมรรถนะในระดับสูง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะตองพิจารณากลุมคนที่เปน        
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ผูถายทอดองคความรูตาง ๆ นั้น สามารถตอบโจทยความทาทายเหลานี้ไดแลวหรือไม การยกระดับองคความรูเพ่ือ

ไปสูภาคธุรกิจรวมกันท้ังผูเรียน ผูสอน และผูประกอบการ 

   ในการนี้ อธิการบดีไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. มหาวิทยาลัยมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรระหวางคณะเทคโนโลยีและคณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชีเพ่ือเปดหลักสูตรเก่ียวกับ Culinary Science 

       2. โรงงานแบตเตอรี่ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนวยงานวิสาหกิจ ซ่ึงมีแผนในการขยาย

กําลังการผลิต โดยหากขยายถึง 2-10 เมกะวัตต จะดําเนินการในลักษณะรวมทุนกับภาคเอกชน 

       3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Education Transformation โดย Competency 

based หรือ Outcome Learning ที่สําคัญคือ การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) แตยังติดขัด

ในเรื่อง Mindset ของผูสอนบางกลุม จึงทําใหการ Implementation ยังไมเปนรูปธรรมมากนัก 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ        

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565    

เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2565 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมอบหมายใหฝายเลขานุการตรวจสอบตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ          

ของที่ประชุม และเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2565 

เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2565 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 

หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ไดปฏิบัติใหสอดคลองตามประกาศ

กระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เร ื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุม              

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

Connector และไมมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 และรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ  
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 3/2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565 

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั ้นเลิศ โรงพยาบาล          

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ       

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป    

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย                       

รวมเปนประธานและกรรมการ 

(1) ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จํานวน 2 คณะ ไดแก 

1.1 คณะนิติศาสตร 

1.2 คณะวิทยาศาสตร 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ดังนี้ 

1) อธิการบดี            เปนประธานกรรมการ 

2) รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท    เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายวิชัย  ธัญญพาณิชย       เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร      เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) รองศาสตราจารยไพบูลย  ดาวสดใส    เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

6) ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์  สุมานนท  เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  

7) ผูชวยศาสตราจารยสุรพล  เนสุสินธุ    เปนกรรมการ 

   ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  

2. รับทราบและอนุมัติการลาออกจากการดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ของ

ศาสตราจารยสมปอง คลายหนองสรวง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป และอนุมัติการแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ดังนี้ 

1) อธิการบดี            เปนประธานกรรมการ 

2) นายสุรพล  เพชรวรา        เปนกรรมการ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 3/2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565 

3) ศาสตราจารยเกียรติคุณศาสตรี  เสาวคนธ  เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) นายปราโมทย  วิทยาสุข       เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) รองศาสตราจารยวรานุช  ปติพัฒน    เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

6) รองศาสตราจารยสุพัชญ  สีนะวัฒน    เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

7) รองศาสตราจารยปณิธาน  พีรพัฒนา   เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  

3. ใหค ําสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการฯ ของทั ้งสองคณะ เร ิ ่มมีผลบังคับตั ้งแตวันท่ี                

7 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป  

(2) คณะกรรมการดานการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance)  

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการดานการบริหารจัดการ   

ท่ีดี (Good Governance) เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) นายอํานาจ  พรหมสูตร   เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

2) นายสุกิจ  ศิรินรกุล      เปนกรรมการ 

  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

5.2 ขออนุมัติการจัดตั้งงานนิติธรรมและตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร และขออนุมัติ

ยกเวนหลักเกณฑตามขอ 9 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดตั้ง การรวมการยุบเลิกการแบง

สวนงานและหนวยงานกับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 กรณีสาขาวิชา

นิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. เห็นชอบการจัดตั้งงานนิติธรรม สังกัดกองบริหารงานคณะแพทยศาสตร และขอให

ฝายบริหารรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

2. อนุมัติการยกเวนหลักเกณฑตามขอ 9 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย        

การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงสวนงาน และหนวยงานกับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน       

พ.ศ. 2560 กรณีสาขาวิชานิติเวชศาสตร ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 3/2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565 

5.3 ขอความเห ็นชอบการใช  เกณฑ   AUN QA (ASEAN University Network Quality 

Assurance) แทนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2564 และปการศึกษา 2565   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการใชเกณฑ AUN QA (ASEAN University 

Network Quality Assurance) มาใชแทนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2564 และปการศึกษา 2565 จํานวน 74 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาในลําดับตอไป 

 

5.4 (ราง) รายงานประจาํป 2564 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (รายละเอียดปรากฏ

ตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมอบหมายใหฝายบริหารตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตาม

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จึงมีมติรับรอง (ราง) รายงานประจําป 

2564 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และมอบหมายใหอธิการบดีเปนผูเสนอรายงานดังกลาวตอรัฐมนตรี

เพ่ือทราบตอไป 

 

5.5 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน

และการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 3) และขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ท ี ่ประช ุมพ ิจารณาแล ว  จ ึ งมอบหมายให คณะกรรมการตรวจสอบประจ ํ า

มหาวิทยาลัยขอนแกนรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อปรับปรุงและแกไข และเมื่อดําเนินการ

เรียบรอยแลวใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวตอไป 

 

5.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตเิห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ตามท่ีเสนอ 

 

5.7 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2565  

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 3/2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง  

 6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 235 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

      (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

6.4 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ คณะสหวิทยาการ 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการแตงตั้งให ดร.ปาริชาต มั่นสกุล ตําแหนงผูอํานวยการ สํานักประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัทคาราบาวตะวันแดง จํากัด เปนอาจารยผูเชี่ยวชาญ เพื่อทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวมและผูสอบวิทยานิพนธ ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติใหขึ ้นบัญชีบุคคลดังกลาวเปนอาจารยผ ู เช ี ่ยวชาญเพื ่อทําหนาที ่สอบ

วิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีมีหัวขอวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญดังกลาว  

 

6.5 ขอขยายจํานวนนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย                        

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการขยายจํานวนนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ราย ศาสตราจารยพนกฤษณ คลังบุญครอง คณะวิศวกรรมศาสตร จากเดิม        

มีนักศึกษาในการควบคุมวิทยานิพนธ จํานวน 10 คน ใหขยายจํานวนนักศึกษาในความดูแลเปน 15 คน ตามท่ีเสนอ  

 

6.6 ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน เพ่ือ

แตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ดังนี้ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 3/2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชัย ริ้วตระกูล  เปนกรรมการ 

2. ศาสตราจารยเกียรติคุณวิสุทธิ์ ใบไม  เปนกรรมการ 

3. ศาสตราจารยเกียรติคุณพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน  เปนกรรมการ 

4. ศาสตราจารยเกียรติคุณสมจิต หนุเจริญกุล  เปนกรรมการ 

5. ศาสตราจารยกิตติคุณอัจฉรา จันทรฉาย  เปนกรรมการ 

6. ศาสตราจารยกิตติคุณปยนาถ บุนนาค  เปนกรรมการ 

7. ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์  เปนกรรมการ 

8. ศาสตราจารยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย  เปนกรรมการ 

9. ศาสตราจารยพฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  เปนกรรมการ 

 

6.7 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงตาง ๆ 

ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

1. นายวิทูร สุริยวนากุล    เปนท่ีปรึกษา 

2. ศ.ดร.สุพจน หารหนองบัว   เปนกรรมการ 

3. นายวรพันธุ คลามไพบูลย   เปนกรรมการ 

4. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช    เปนกรรมการ 

5. นางแสงจันทร อนุรักติพันธุ  เปนกรรมการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนมกราคม 2565   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 การรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทําประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาพนกังานของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพ่ิมเติม 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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