
      มติ  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 3/2565 วันพุธท่ี 2 มีนาคม 2565  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

      1.1 แสดงความขอบคุณประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (ชุดวาระ        

การดํารงตําแหนงระหวางวันท่ี 14 มกราคม 2559 – 13 มกราคม 2565) 

  ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ นายอํานาจ พรหมสูตร ซึ่งดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 

2559 – 13 มกราคม 2565 ปจจุบันทานไดครบวาระการดํารงตําแหนงเรียบรอยแลวนั้น ซึ่งในระหวางการดํารง

ตําแหนงทานไดดําเนินงานดวยความทุมเท และเสียสละ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

และมหาวิทยาลัยขอนแกนดวยดีมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ จึงขอขอบคุณทานและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความ

สนับสนุนจากทานในโอกาสตอไปดวย 

   หลังจากนั้น นายอํานาจ พรหมสูตร จึงไดกลาวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและ

มหาวิทยาลัยขอนแกนพรอมกลาวแสดงความรูสึก 

   ในโอกาสนี ้ เลขานุการไดเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อมอบโลและชอดอกไม      

เพ่ือแสดงความขอบคุณและถายภาพท่ีระลึกรวมกัน 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ และปรบมือเพ่ือรวมแสดงความขอบคุณ  

 

         1.2 สถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส COVID-19 

  ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา ขอใหอธิการบดีและผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ไดกลาวถึง

สถานการณปจจุบันรวมถึงการคาดการณแนวโนมทิศทางตลอดถึงมาตรการตาง ๆ เพื่อควบคุมการแพรระบาดของ

โคโรนาไวรัส COVID-19 ใหแกท่ีประชุมไดรับทราบ 

   อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา สถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม       

“โอมิครอน" (Omicron) นั้น ผูปวยติดเชื้อมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 40,000 – 50,000 ราย/วัน แตสวนใหญมีอาการ   

ไมรุนแรง สัดสวนผูเสียชีวิตประมาณ 40 ราย/วัน ทางการแพทยยังมุงเนนการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุม 608 คือ 

กลุมผูสูงอายุเกิน 60 ป และกลุมผูปวย 8 โรคเรื้อรัง ทั้งนี้ ความไวของเครื่องตรวจจะตรวจพบไดตํ่ากวาสายพันธุ

เดลตา และเชื้อสวนใหญจะอยูบริเวณลําคอ ดังนั้น การตรวจ ATK จึงเนนการตรวจนํ้าลาย แนวทางการรักษาของ

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 เปนตนไป ไดกําหนดแนวทางการรักษาเหมือนโรคไขหวัดใหญ  

ถาผูปวยอาการไมรุนแรง จะเนนการรักษาท่ีบาน ไมตองเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

    ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดแจงตอที ่ประชุมวา ระบบการสาธารณสุขของจังหวัด

ขอนแกนมีความพรอม ปจจุบันมีเตียงเพื่อรองรับผูปวย 13,932 เตียง มีผูปวยครองเตียงรอยละ 58 ซึ่งนโยบายของ

จังหวัดขอนแกนจะเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคูไปกับมาตรการควบคุมดูแลการแพรระบาดของ COVID-19 ใหมี

ความสมดุล จึงขอใหทุกภาคสวนชวยสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแกนพรอมกับ

การดูแลและควบคุมมาตรการตามประกาศของจังหวัดขอนแกนอยางเขมงวดดวย 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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         1.3 การเย่ียมชมสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแกน 

       ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันเรื่องของ Blockchain Revolution เปนเรื่องสําคัญ

ท่ีเริ่มเขามามีบทบาทในทุกภาคสวน ท้ังเรื่อง Bitcoin Mining / Smart Contract หรือ Web 3.0 ดังนั้น ฝายดิจิทัล

และสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดจัดการเยี่ยมชมสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล และรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเก่ียวกับเรื่อง Blockchain Revolution ในเวลาประมาณ 14.30 น. ในการนี้ หากทานใดมีความประสงคและ

สนใจในเรื่องดังกลาว จะขอเรียนเชิญรวมกิจกรรมดังกลาวพรอมกัน 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565                 

     อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน   

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

  1. Educational Transformation ไดแก 

 - ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม และคณะผูบริหาร สป.อว. ไดรวมติดตาม

ความกาวหนา “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน” ในการดําเนินงาน จํานวน 8 หลักสูตร 

ประกอบดวย หลักสูตรประเภท Degree จํานวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรประเภท Non-degree จํานวน             

6 หลักสูตร 

  - การลงนามความรวมมือตาง ๆ อาทิ การบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOA) 

การจัดการศึกษามากกวาหนึ่งปริญญา ระหวางคณะสัตวแพทยศาสตรและวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ, พิธีลงนาม

หนังสือเจตจํานงระหวางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)  

 - โครงการ “สรางตนแบบระบบการดูแลและปองกันปญหาทางสุขภาพจิตของนักศึกษา”             

เพ่ือถายทอดตนแบบโครงการพัฒนาและสงเสรมิศักยภาพนักศึกษา MEDMIND KKU ซ่ึงเปนโครงการของคณะแพทยศาสตร 

และการบรรยายใหความรูทางจิตวิทยาการใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษาของคณะแพทยศาสตร 

- วันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักศึกษาที่ไดรับ  

กิตติบัตรผูปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเดน ประจําปการศึกษา 2564 จํานวนท้ังสิ้น 661 คน 

 2. Research Transformation ไดแก 

- คณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัล ในงาน“วันนักประดิษฐ” ประจําป 2564  

จํานวน 16 รางวัล ประกอบดวย 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน จํานวน  6  รางวัล     

รางวัลผลงานวิจัย  จํานวน 7  ผลงาน  

รางวัลวิทยานิพนธ  จํานวน 3 ผลงาน 

1) รางวัลเหรียญทองและชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ในกลุ มวิทยาศาสตรสุขภาพและ

การแพทย ชุดอุปกรณตนแบบสําหรับตานเชื้อจุลชีพท่ีฟนเทียมดวยโฟโตไดนามิคบําบัด คณะทันตแพทยศาสตร 
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2)  รางวัลระดับเหรียญทองและรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ในกลุมพลังงานเคมี 

และวัสดุชีวภาพผลงาน : แบตเตอรี่ของไทยสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน จากสาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

3) รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับอุดมศึกษา ในกลุมพลังงานเคมี และวัสดุ : การประดิษฐ

แหลงกําเนิดไฟฟานาโนแบบทริโบอิเล็กทริกจากวัสดุซีเมนตสําหรับเซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวและเก็บเกี่ยว

พลังงานเชิงกล จากสาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

- รศ.สุนิสา ชายเกลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับรางวัล “ILO Master Fellowship Award” 

จากการศ ึกษาเร ื ่ อง “Occupational Toxicology, Altered Hematological Parameters among Gasoline Station 

Workers Exposed to Benzene and Its Impact on Risk Assessment” ในการประชุม “33rd International Congress 

on Occupational Health (ICOH) 2022”  

- การคนพบบึ้งสกุลแรกของเอเชียในรอบ 104 ป และเปนการคนพบและวิจัยโดยคนไทย    

ผูคนพบประกอบดวย นายนรินทร ชมภูพวง อาจารยประจําสาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร 

มหาว ิทยาล ัยขอนแกน ห ัวหน าคณะว ิจ ัย นายชวล ิต ส งแสงโชต ิ  น ักแมงม ุมว ิทยาจากคณะวนศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนายทรงธรรม สิปปวัฒน (โจโฉ ยูทูปเบอรดานปาไม ธรรมชาติ) การคนพบบึ้งตนไม

สกุลใหมของโลก Taksinus bambus นี้ ไดตีพิมพเผยแพรในวารสารวิทยาศาสตร Zookey ฉบับท่ี 1080 ป 2022 

- ศูนยปลูกและสกัดสารกัญชง-กัญชารับมอบเงินทุนสนับสนุนการปลูกพืชกัญชงจํานวน    

13 ลานบาท จากบริษัท โกลเดน ไตรแองเกิล เฮลท จํากัด (GTH) และบมจ.เอ็นอาร อินสแตนท โปรดิวซ (NRF) เพ่ือ

เตรียมพื้นที่ปลูกกัญชงในพื้นที่ 50 ไร เพื่อจําหนายสารสกัดกัญชงใหกับบริษัท พรอมทั้งไดหารือรวมกับตัวแทนจาก

บริษัท Australis Capital Inc. เก่ียวกับความรวมมือในการวิจัยสารสกัด THC เพ่ือใชในทางการแพทยและสุขภาพในอนาคต  

- การสงมอบแบตเตอรี่ใหกับบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ 

ปตท.สผ. และการประชุมหารือแนวทางการผลิตแบตเตอรี่ตนแบบโดยใชวัสดุทดแทนโดยใชเทคโนโลยีของโรงงาน

ตนแบบแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม 

3. Academic Service Transformation ไดแก 

- งานประชุมวิชาการ The 6th International Conference on Geology, Geotechnology and 

Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2022) จัดขึ ้นโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ อุทยานธรณีขอนแกน สมาคมศิษยเกาเทคโนโลยีธรณี มข. และมูลนิธิภักดี ธันวารชร 

- APEC - KHON KAEN MEETING 2022: AI FOR EDUCATION การบรรยายพิเศษ เรื่อง 

AI for Reducing Inequality in Education การบรรยายเรื่อง Computational Thinking และการนําเสนอภายใต

หัวขอ “การใชแนวคิด A.I. for Education ในภาคปฏิบัติ โดยใช Robot” ซึ่งมีผู เขารวมโครงการประกอบดวย 

นักศึกษา ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ และผูสนใจท่ัวไปกวา 300 คน 

- การประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

NEEC จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 1/2565  มีโครงการที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ โดยมีเฉพาะ

โครงการของ มข. จํานวน 7 โครงการ ท่ีเขาเกณฑ ของ NEEC ประกอบดวย 

 1) โครงการพัฒนาการผลิตและใชโปรตีนจากแมลงเพื่อเปนแหลงวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

การผลิตอาหารสัตว 
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2) โครงการยกระดับและพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3) การผลิตไบโอไฮเทน จากออยในระดับโรงงานตนแบบ 

4) โรงงานตนแบบการผลิตพอลิเมอรเชิงประกอบจากแปงมันสําปะหลัง 

5) โครงการศูนยนวัตกรรมชีวภัณฑ 

6) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ดานพลังงานและวัสดุช ีวภาพจากเศษเหลือทาง

การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7) โครงการการจัดการการผลิตและนวัตกรรมขาวเพื่อสรางความเขมแข็งของวิถีชุมชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. Human Resource Management Transformation ไดแก 

- นักศ ึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตรได ร ับรางว ัลชนะเล ิศ Thailand New Gen 

Inventors Award 2021-22 (I-New Gen Award 2021-22) รางวัลเหรียญทองระดับอุดมศึกษาในกลุมวิทยาศาสตร

สุขภาพและการแพทย การแขงขันงานประดิษฐและนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาในมหกรรมงานวันนักประดิษฐ จัดโดย

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ จากผลงานชุดอุปกรณตนแบบสําหรับตานเชื้อจุลชีพที่ฟนเทียมดวยโฟโต    

ไดนามิคบําบัด (An anti-microbial photodynamic therapy prototype kit for dentures) 

-  นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ในระดับมัธยมศึกษา กลุมการเกษตร ในการแขงขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ Thailand New Gen Inventor Award 

2021-2022 ในงาน “วันนักประดิษฐ” จัดโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ จากผลงาน “รถตัดหญาและพนสารทางชีวภาพ 

โดยใชกลไกการบังคับดวยคลื่นวิทยุสําหรับการแกไขปญหาการปลูกทุเรียนของเกษตรกร” (พัฒนาการทํางานเปนแบบ

อัตโนมัติ Autopilot ที ่ผนวกกับ GPS Navigation System Control ชวยลดระยะเวลาในการกําจัดวัชพืชและฉีดพน

สารชีวภาพหรือปุยนํ้าหมักชีวภาพ ชวยลดคาใชจาย ลดคาแรงงานคน ในการดูแลบํารุงสวนทุเรียน 

5. Digital Transformation ไดแก  

- KKU Production House เปนหนวยใหบริการและสงเสริมการออกแบบ พัฒนา และผลิต

สื่อที่ทันสมัย เชน วิดีโอ VR AR และสื่อดิจิทัลตาง ๆ เพื่อชวยผูสอนหรือวิทยากรในการสอน การบรรยาย ตลอดถึง

การผลิตสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ 

6. Internationalization ไดแก 

- Center for Civil Society and Nonprofit Management (CSNM) คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ร วมกับ Faculty of Environmental Sciences NUOL ประเทศสาธารณรัฐประชาธ ิปไตย

ประชาชนลาว และ Faculty of Development Studies ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดสัมมนาโครงการ Enhancing 

Community and Small-scale Water Resource Management in the Mekong Region (Xwater) เพ ื ่อสร าง

การมีสวนรวมของเครือขายในการกําหนดวิสัยทัศนและแผนการดําเนินงานของโครงการ อีกทั้งยังเปนการสรางการ    

มีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการลุมนํ้าโขง 

-  การสร างเคร ือข ายความร วมม ือก ับสถาบ ันในต างประเทศ ( INTERNATIONAL 

NETWORKING) อาทิ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย รวมกับฝายการตางประเทศ             

จัดบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “2022 Funding Opportunity”, การตอนรับ Mr. UCHIDA Takeshi เลขานุการเอก 
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สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจําประเทศไทย พรอมดวยองคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน (JASSO) และ

ชมรมนักเรียนเกาญี่ปุน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกิจกรรม “แนะแนวการศึกษาตอในประเทศญี่ปุน ครั้งที่ 21” 

(The 21st Japan Education Fair) 

7. Best Place To Work ไดแก 

- อธิการบดีและทีมผูบริหารมอบกระเชาพรอมคําอวยพรสวัสดีปใหม 2565 สงความสุขแก

บุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลศรีนครินทร ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองปองกันและรักษา

ความปลอดภัย และงานยานพาหนะ สังกัดกองบริหารงานกลาง รวมถึงรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะแนวทาง      

การแกปญหาตาง ๆ 

8. Collaboration/Coordination Project ไดแก 

- พิธีเปด “KKU Smart Flower Farm 2022” ในวันจันทรท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ณ แปลง

เกษตรเชิงทองเท่ียว อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ยังคงมีกิจกรรมและผลงานที่ดีอยางสมํ่าเสมอ 

ท้ังนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพเพ่ือการเปนผูนําดาน EV หรือพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ ในทุกระบบของภาคอีสาน 

2. มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรเพื ่อสงเสริมและสรางทักษะดาน Communication Skill 

ใหแกนักศึกษาในทุกระดับชั้น ท้ังนี้ ความตองการบุคลากรของภาคธุรกิจไมใชเพียงแค Hard Skill เทานั้น แตปจจุบัน 

Soft Skill เปนเรื่องสําคัญ ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและทักษะในดาน Mindset เปนสิ่งสําคัญท่ีตองเรง

สงเสริมใหแกนักศึกษาเชนกัน 

3. ท่ีประชุมแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยท่ีมีแนวทางดานการตางประเทศในเชิงรุกท่ีมากข้ึน 

ทั้งนี้ หากมีการออกไปพบปะฑูตของประเทศตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธและเชิญชวนใหมีกิจกรรมรวมกันก็จะเปน

ประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากข้ึน  

4. โรงงานตนแบบแบตเตอรี่ของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการผลิตแบตเตอรี่ในกิจกรรม

ขนาดไมใหญมากนัก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะตองเตรียมวางแผนเพื่อพัฒนาสายการผลิตใหทันตอความตองการและ

แผนการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อนําพางานวิจัยไปสูดานการตลาดดวย สําหรับแบตเตอรี่ขนาดใหญที่สามารถใชกับ

รถบรรทุกไดนั้น ตองใชพลังงานเพ่ือการขับเคลื่อนท่ีสูงมาก ซ่ึงรูปแบบการวิจัยและพัฒนาจะมีรูปแบบท่ีแตกตางไป 

  ทั้งนี้ การดําเนินงานดาน Commercialization มหาวิทยาลัยอาจจะตองแสวงหาผูรวม

ลงทุนท่ีมีประสบการณในดาน Marketing & Banding มารวมดําเนินการดวย 

5. มหาวิทยาลัยมีทรัพยสินทางปญญาที่มีความโดดเดน จึงควรกําหนดกลุมเปาหมายที่มี

ศักยภาพและขนาดใหญเพื่อนําพางานวิจัยเหลานี้ไปสูภาคธุรกิจอยางจริงจัง มิใชเฉพาะเพียงธุรกิจในทองถิ่นเทานั้น 

หรืออาจจะตองดําเนินงานเชิงรุกโดยมีทีมเพ่ือนําเสนองานวิจัยเหลานั้นสูกลุมเปาหมายโดยตรง 

  ปจจุบัน นอกจากผลิตภัณฑในดานเทคโนโลยีแลว สังคมยังตองการผลิตภัณฑหรือ       

การใหบริการในดานความศรัทธา ความเชื่อหรือยึดเหนี่ยวจิตใจตาง ๆ ดวยเชนกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา

ผลิตภัณฑหรือการใหบริการเพ่ือรองรับตลาด (Muketing) ในสวนนี้เพ่ิมเติมดวย 
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   ในการนี ้ ผู วาราชการจังหวัดขอนแกน อธิการบดี รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและ

วิสาหกิจไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ดวยจังหวัดขอนแกนมีการติดตอและดําเนินงานรวมกับฑูตจากหลายประเทศ ดังนั้น จึงขอ

อนุญาตเปนหลักการไววา หากมีฑูตจากตางประเทศมาเยี่ยมเยือนจังหวัดขอนแกน ทางจังหวัดขอนแกนจะขอเรียน

เชิญมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกิจกรรมดังกลาวดวยทุกครั้ง  

       2. Communication Skill เปนศาสตรที่สําคัญและควรไดรับการฝกฝน เนื่องจากที่ผานมา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีทักษะและความรูการทํางานไดอยางดี แตนักศึกษาบางสวนจะขาดทักษะในการสื่อสาร

และการนําเสนออยางสรางสรรค 

       3. ปจจุบันโรงงานตนแบบแบตเตอรี่ของมหาวิทยาลัยดําเนินงานเปนหนวยงานวิสาหกิจ 

และนโยบายการดําเนินงานจะมีลักษณะเปนการรวมทุน โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนดานองคความรูและเทคโนโลยี 

ซ่ึงหนวยงานภายนอกจะเนนการลงทุนและดูแลดานการตลาด 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ        

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565    

เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2/2565 

เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2565 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 

หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ไดปฏิบัติใหสอดคลองตามประกาศ

กระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เร ื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุม              

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

Connector และไมมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

4.1 รายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจําเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ  

  

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั ้นเลิศ โรงพยาบาล          

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ ตามที่เสนอ และขอใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ       

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

 4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกํากับองคการที่ดี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการและ

โครงการตามนโยบายการกํากับองคการที่ดีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางเดือนตุลาคม 2563        

ถึงเดือนกันยายน 2564) ตามท่ีเสนอ  

 

4.4 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและ 

ตรวจสอบ (ฉบับท่ี 3) และขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 

ทรัพยสินและการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 3) ตามท่ีเสนอ 

2. ท่ีประชุมใหการรับรองมติ ในขอ 1 เพ่ือการดําเนินการตอไป 

3. เห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน     

ตามองคประกอบขอ 10.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน

และการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 3) ดังนี้ 

3.1 นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร    เปนประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3.2 นายวิชัย  ธัญญพาณิชย     เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3.3 นายทวารัฐ  สูตะบุตร      เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3.4 นางเกศรา  มัญชุศรี       เปนกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3.5 นายคุรุจิต  นาครทรรพ     เปนกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

3.6 ผูอํานวยการกองตรวจสอบภายใน   เปนเลขานุการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 

      - ไมมี – 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 4/2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง  

 6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 297 คน ตามการ

เสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

 (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 19 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 29 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

6.4 ขอเสนอช่ือผูสมควรไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป 2565 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอชื ่อ นายวิทยา อมรกิจบํารุง ตําแหนง

ศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตร เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตามขั้นตอนของ

ระเบียบท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

6.5 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

1. ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.1 รองศาสตราจารยเอ้ือจิตร พัฒนจักร 

คณะศึกษาศาสตร 

เปนกรรมการประจําคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย ชุดท่ี 3 และเปนกรรมการสมทบ 

1.2 รองศาสตราจารยสุกัญญา เอมอ่ิมธรรม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปนกรรมการประจําคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย ชุดท่ี 3 และเปนกรรมการสมทบ 

1.3 ศาสตราจารยผกากรอง ลุมพิกานนท 

คณะแพทยศาสตร 

เปนกรรมการสมทบ 

1.4 รองศาสตราจารยสุรพล วีระศิร ิ

คณะแพทยศาสตร 

เปนกรรมการสมทบ 

2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 4/2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 

2.1 ผูชวยศาสตราจารยวิบูลย วัฒนนามกุล เปนกรรมการประจําคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย ชุดท่ี 2 และเปนกรรมการสมทบ 

2.2 ศาสตราจารยกิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย เปนกรรมการสมทบ 

2.3 ศาสตราจารยอรุณี เจตศรีสุภาพ เปนกรรมการสมทบ 

2.4 รองศาสตราจารยพูนศรี  รังสีขจี            เปนกรรมการสมทบ 

2.5 รองศาสตราจารยพูลสุข ศิริพูล เปนกรรมการสมทบ 

2.6 รองศาสตราจารยเสาวคนธ วีระศิริ          เปนกรรมการสมทบ 

2.7 รองศาสตราจารยเพชรไสว ล้ิมตระกูล     เปนกรรมการสมทบ 

2.8 รองศาสตราจารยรุงทิพย พันธุเมธากุล    เปนกรรมการสมทบ 

2.9 รองศาสตราจารยอุไรวรรณ  อินทรมวง    เปนกรรมการสมทบ 

2.10 ผูชวยศาสตราจารยสมใจ ศรีหลา           เปนกรรมการสมทบ 

2.11 ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ภัยหลีกล้ี      เปนกรรมการสมทบ 

2.12 นายสันติ กรัณยไพบูลย                      เปนกรรมการสมทบ 

 

6.6 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) ดังนี ้

1. นายธีระวัฒน  คะนะมะ    เปนกรรมการ 

2. นายวชิระ  เพ็งจันทร     เปนกรรมการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.3 รายงานผลการแตงตั้งผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.4 รายงานผลการคัดเลือกศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะ ประจําป 2564 

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