
       

มติ  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 4/2565 วันศุกรท่ี 8 เมษายน 2565  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

      1.1 กิจกรรมงาน "บุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจําป 2565 

 ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดงาน “บุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส" 

ประจําป 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ตั้งแตเวลาประมาณ 16.00 น. เปนตนไป ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทานเขารวมกิจกรรมดังกลาวดวย 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2564 

            รองอธิการบดีฝายบริหารไดเสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดสนับสนุนให  

สวนงานตาง ๆ ไดดําเนินการตามแนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)    

มาใชในการดําเนินงานอยางตอเนื่องนั้น บัดนี้ คณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตรไดดําเนินการตาม

แนวทางดังกลาว จนสามารถเขาสมัครและไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (TQC) และรางวัลการบริหาร      

สูความเลิศที่มีความโดดเดน ดานบุคลากร (TQC Plus : People) ประจําป พ.ศ. 2564 ตามลําดับ จากสถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาติ ซ่ึงถือเปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่งและเห็นควรรายงานใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ 

       ในการนี้ เพ่ือเปนการแสดงความชื่นชมยินดีแกสวนงาน จึงขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย

มอบชอดอกไมแสดงความชื่นชมยินดีแก คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร และผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร 

ผูแทนจากคณะแพทยศาสตร ตามลําดับ 

        ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

        มหาวิทยาลัยมีผลงานมากมายและมีความโดดเดน ดังนั้น จึงขอใหเรงประชาสัมพันธและสราง

การรับรูใหแกสังคมภายนอกใหมากข้ึน 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบและรวมปรบมือแสดงความยินดี 

 

2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565                 

     อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน     

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

 

  1. Educational Transformation ไดแก 

 - การลงนามในบันทึกขอตกลงรวมมือทางวิชาการ (MOA) การจัดการศึกษาหลักสูตร

มากกวาหนึ่งปริญญาระหวาง คณะเทคนิคการแพทย และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
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- คณะทันตแพทยศาสตรไดจัดพิธีลงนามขอตกลงทางการศึกษากับบริษัท Align Technology 

(Thailand) Ltd. เพ่ือพัฒนาทันตแพทยใหมีความเชี่ยวชาญดานทันตกรรมดิจิทัลและพัฒนานวัตกรรมดานทันตกรรมจัดฟน 

- มหาวิทยาลัยใหการตอนรับ นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป นายกสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พรอมคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อปรึกษาหารือเรื ่อง

การพัฒนาดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

- มหาวิทยาลัยโดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ไดจัดพิธีลงนามความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยขอนแกนและบริษัท หัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

และ นายเควิน เฉิง (Mr.Kevin Cheng) ประธานกลุมธุรกิจเอ็นเตอรไพรส หัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก. 

เปนผู ลงนาม โดยมีความรวมมือใน 3 ดานสําคัญ ไดแก (1) การถายทอดเทคโนโลยี Huawei  (2) กิจกรรม            

ในการ Train the trainer โดยคณาจารยเขารวมอบรมและสอบใบประกาศนียบัตร Huawei HCIA ในหลาย

หลักสูตร (3) การพัฒนาและการสรางนักศึกษาท่ีสามารถตอบโจทยของโลกอนาคต (Seeds for the Future)  

- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้  

   นายพรภิรมย โลจรัส นางสาวทัชมินทร เซี่ยงอึ้ง และนางสาวศุภนิตา ดาดวน นักศึกษา

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2021 ประเภท Digital Youth of 

The Year จากผลงาน “Dental Grammetry”  

นายศุภณัฐ เอการัมย นักศึกษา สาขาสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ไดรับรางวัลชนะเลิศโปรแกรมเพ่ือการศึกษาและสงเสริมการเรียนรู ระดับ นิสิต นักศึกษา ในการประกวดการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 24 หรือ NSC2022 

นายวิศรุต พัชรานุฉัตร นักศึกษา สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัล Popular Vote ในการประกวดออกแบบหองนํ้า รอบระดับประเทศ 

จากโครงการประกวดออกแบบหองนํ้า American Standard Design Award (ASDA) Asia-Pacific 2022 รอบ Student 

- บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 

ครั้งท่ี 23 (The 23rd National Graduate Research Conference) เพ่ือเผยแพรองคความรูท่ีเกิดจากการวิจัยของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนจากท่ัวประเทศ 

- คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและศาสตราจารยเกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดจัดพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําป 2564 พรอมท้ังเคารพ

กายสังขารทานแมชีศันสนีย เสถียรสุต ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร 

 2. Research Transformation ไดแก 

- การแถลงขาวความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับบริษัท มิส ลิลลี่ จํากัด ในการ

คิดคนและพัฒนา Andrographolide ในรูปแบบ nano emulsion และไดนําเทคโนโลยีการผลิตจากหองปฏิบัติการ

ไปสูการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเปนผลสําเร็จ และการแถลงขาว มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับบริษัท มิส ลิลลี่ จํากัด 

จัดตั้งบริษัท เคเคยู มิส ลิลลี่ โฮลดิ้ง จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท โดยบริษัท มิส ลิลลี่ จํากัด ถือหุนรอยละ 

51 และมหาวิทยาลัยขอนแกนถือหุน รอยละ 49 

- ผลิตภัณฑ "ออเทลลา เจลแตมสิวจากบัวบกอินทรีย" ซ่ึงเปนผลิตภัณฑภายใตการบมเพาะ
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ธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม

ระดับประเทศ ในงาน “Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2022” 

3. Academic Service Transformation ไดแก 

- คณะเทคโนโลยีรวมสํารวจภาพเขียนสีโบราณ อายุ 2,000-5,000 ป บริเวณเกิ้งตะขาบและเกิ้งขาม 

ซ่ึงปรากฏภาพเขียนสีรูปไมกางเขน ตะขาบ วัวแดง ฝามือ สัญลักษณคลายแผนท่ี แจกัน รูปผูชายยื่นดอกไมใหผูหญิง จั่วบาน เปนตน 

4. Management Transformation ไดแก 

- มหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนา “การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566” 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดทิศทางและศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  

- คณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่ดีลงพื้นที่รับฟงการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ของโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ 

- สถาบันเพิ ่มผลผลิตแหงชาติ สถาบันเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ

สํานักงานรางว ัลคุณภาพแหงชาติ จ ัดงานแถลงขาวผลรางว ัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2564 ในการนี้                   

รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร รวมเขารับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศท่ีมีความ

โดดเดนดานบุคลากร (Thailand Quality Class Plus: People–TQC Plus: People) และรองศาสตราจารยอภิชาติ จิระวุฒิพงศ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร เขารับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) 

5. Internationalization ไดแก 

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

NETWORKING) อาทิ KKU Virtual Open House 2022 การนําเสนอหลักสูตรท่ีรับนักศึกษาตางชาติ เปนตน 

- มหาวิทยาลัยใหการตอนรับ H.E.Mr.Allan McKinnon เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจํา

ประเทศไทย และคณะผูแทนจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย ในโอกาสการหารือความรวมมือทาง

การศึกษา วิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากร และความรวมมืออ่ืน ๆ ในอนาคต 

6. Great Place To Live ไดแก 

 - งานซอมบํารุงอาคาร สาธารณูปโภค และถนน อาทิ บริเวณถนนสาย 1 แกนกัลปพฤกษ บริเวณถนน

สาย 2 สุขศิลป บริเวณลานจอดรถ ศูนยอาหารและบริการหนองแวง และบริเวณลานจอดรถศูนยอาหารและบริการ 1 (COMPLEX) 

- งานซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค อาทิ ดําเนินการซอมบํารุงฝาทอประปาชํารุด 

ตรวจสอบซอมแซมหลังคา และซอมแซมตะแกรงระบายนํ้าถนน 

7. Good Governance ไดแก 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายอนุบาลศึกษา ไดจัดพิธีเททองหลอพระพุทธมหา

มุนีศรีสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแกน และทอดผาปาสามัคคีเพ่ือการศึกษา 

8. Collaboration/Coordination Project ไดแก 

- มหาวิทยาลัยรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาและสงเสริม Wellness Hub 

ประเทศไทย ระยะท่ี 2 ระหวางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และเครือขายพันธมิตร ท้ังภาครัฐและเอกชนกวา 17 องคกร 

เพ่ือรวมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาและสงเสริม Wellness Hub ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมของคณาจารยและศิลปนใน
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ระดับชาติ โดยการใชดินอีสานในการสรางสรรคผลงานศิลปะ และแลกเปลี่ยนองคความรูทางศาสตรและศิลปของงาน

ศิลปะและประติมากรรมงานปนดินเผาจากศิลปนระดับชาติจากทั่วประเทศ ซึ่งผลงานศิลปะทั้งหมดจะนําไปจัดแสดง

นิทรรศการ ณ บริเวณลานหอศิลป  

- โครงการดนตรีริมนํ้า ยามเย็น @บึงสีฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนพ้ืนท่ีเชิงสรางสรรคใน

รูปแบบของการแสดงดนตรีจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดุริยางคศิลป วิชาเอกดนตรีตะวันตก  

- นิทรรศการวิถีศรัทธาอีสานมรดกวัฒนธรรมจากอดีตสูปจจุบัน ณ คุมศิลปวัฒนธรรม    

ศูนยศิลปวัฒนธรรม  

- นิทรรศการผลงานศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 66 ประจําป 2565 ในระหวางวันที่ 9-31 

มีนาคม 2565 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยท่ีมีผลงานที่โดดเดนและตอเนื่องมาโดยตลอด      

ซ่ึงควรไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธ จึงขอใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญและเรงดําเนินการในเรื่องนี้  

2. นวัตกรรมหรือองคความรูตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การนําพลาสติกมาทําระบบ

สูญญากาศเพื ่อเก็บอุณภูมิ Organic Farming หรือเรื ่อง Net Zero Carbon ที ่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ          

ควรไดรับการ Certified และอาจจะมีรายการ KKU Ted Talk เพื่อเปนเวทีในการประชาสัมพันธ ถายทอดและ

สงเสริมชวยเหลือสังคมตอไป  

3. KKU Virtual Open House อาจนํารูปแบบ Metaverse และ Virtual Art มาปรับใชเพ่ือ

สรางความนาสนใจใหมากข้ึน 

4. ท่ีประชุมไดสอบถามทิศทางหรือนโยบายในการดําเนินการเก่ียวกับ Holding Company 

   ในการนี้ อธิการบดีไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  มหาวิทยาลัยมีขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนเกี ่ยวกับการรวมลงทุนกับภาคเอกชน            

ซ่ึงอนุญาตใหมหาวิทยาลัยดําเนินการไดหลากหลายรูปแบบ สิ่งสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยจะพิจารณา คือ การเสาะแสวงหา

ผูรวมลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ        

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565    

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2565 

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2565 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

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 ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจําเดือนกุมภาพันธ 

พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ  

  

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั ้นเลิศ โรงพยาบาล          

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ  

 

4.3 (ราง) ขอกําหนดขอบเขตของงานที่ตองการจาง (Terms of Reference : TOR) และกําหนด

ราคากลางสําหรับการจัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Resource Planning : 

ERP) มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้  

1. เห็นชอบ (ราง) ขอกําหนดขอบเขตของงานที่ตองการจาง (Terms of Reference : 

TOR) สําหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อบริหารจัดการทั ่วทั ้งองคกร (Enterprise Resource 

Planning : ERP) มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2. เห็นชอบการกําหนดราคากลางสําหรับการจัดซื้อจัดจาง จํานวนเงิน 366,618,621.94 และ

เห็นชอบวงเงินงบประมาณสําหรับการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน 330,000,000 ลานบาท โดยผูกพันงบประมาณ 3 ป 

3. อนุมัติใหดําเนินการจัดจางโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ข) แหงพระราชบัญญัติ     

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมและใหเรงประชาสัมพันธ

เพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินงานและเจตนารมณของมหาวิทยาลัยใหแกบุคลากรไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

 

4.4 สรุปรายงานความกาวหนาในการติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (เม่ือปฏบัิติงานครบ 2 ไตรมาส) 

มติ ท่ีประชุมรับทราบรายงานความกาวหนาในการติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (เม่ือ

ปฏิบัติงานครบ 2 ไตรมาส) ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

4.5 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแกนสูองคกรศูนยสุทธิ

ดานการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (Committee on a Roadmap to KKU-Zero Carbon Emission Campus) 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที ่ประชุมร ับทราบการรายงานผลการดําเน ินงานของคณะกรรมการขับเคลื ่อน

มหาวิทยาลัยขอนแกนสูองคกรศูนยสุทธิดานการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (Committee on a Roadmap 

to KKU-Zero Carbon  Emission Campus) ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 

      5.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

        รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม 

 

 5.2 ขออนุมัติแตงตั ้งคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณรอง

ทุกขและพิทักษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ดังนี้ 

1. นายวิชัย ธัญญพาณิชย      เปนประธานกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2. นางชุติมา  หาญเผชิญ        ผูทรงคุณวุฒิ        เปนกรรมการ 

3. นายปรีชา  นิศารัตน        ผูทรงคุณวุฒิ        เปนกรรมการ 

4. นายราชัย  อัศเวศน                  ผูทรงคุณวุฒิ       เปนกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยสุชาติ อารีมิตร ผูทรงคุณวุฒิ       เปนกรรมการ 

6. รองศาสตราจารยอํานวย คําตื้อ    ผูทรงคุณวุฒิ        เปนกรรมการ 

7. ศาสตราจารยมนตชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการ 

8. รองศาสตราจารยปณิธาน พีรพัฒนา           เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนประเภทวิชาการ  

9. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เปนกรรมการ      

    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนประเภทสนับสนุน  

10. ผูอํานวยการกองกฎหมาย เปนเลขานกุาร 

11. นางสาวทรงสุดา ถุงแกว เปนผูชวยเลขานกุาร 

12. นางสาวยลธิดา ยะปะตัง   เปนผูชวยเลขานกุาร 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

5.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุ

พนมทองคํา ประจําป พ.ศ. 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร

ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. นายสุรพล  เพชรวรา                 เปนประธานกรรมการ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2. ศาสตราจารยเกียรติคุณศาสตรี  เสาวคนธ   เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร        เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. อธิการบดี             เปนกรรมการ 

5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร       เปนกรรมการ 

6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร        เปนกรรมการ 

7. คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร      เปนกรรมการ 

8. รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

9. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เปนผูชวยเลขานุการ 

 

5.4 ขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุด 30 กันยายน 2565 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งให บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด เปน

ผู สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปสิ ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2565 ตามที่เสนอ และขอให        

ฝายบริหารรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

5.5 ขออนุมัตงิบประมาณเงินรายไดกลางป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

 1. อนุมัติงบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 

293,994,700 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 2. รับทราบการขอตั้งงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) 

ของคณะวิทยาศาสตร จํานวน 14,235,400 บาท และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จํานวน 8,875,900 บาท         

ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

 

5.6 แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัต ิใหแตงตั ้งคณะกรรมการเพื ่อทําหนาที ่ตาม               

ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 



8 

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

1. นายสุรพล เพชรวรา               เปนประธานกรรมการ 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2. นายวิชัย ธัญญพาณิชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    เปนกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยวีระพงษ  แพสุวรรณ   ผูทรงคุณวุฒิ       เปนกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส              เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร    

5. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย               เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยประจาํ 

6. รองศาสตราจารยสมหมาย ปรีเปรม  ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนกรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี       เปนกรรมการและเลขานุการ 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน    

8. นางสุภารัตน มูลศรี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เปนผูชวยเลขานุการ 

 

5.7 ขอขยายเวลาการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิตศิาสตร 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติใหขยายเวลาการดําเนินการสรรหาคณบดี             

คณะนิติศาสตร จากเดิมออกไปอีก 25 วัน ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ตามท่ีเสนอ 

 

5.8 รายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจําป พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจาํป พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง  

 6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 66 คน ตามการเสนอ

ของมหาวิทยาลัย 

 

กอนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระท่ี 6.2 ผูชวยศาสตราจารยสุทิน เวียนวิวัฒน ไดออกจากหองประชุมและ

ไมไดรวมพิจารณาในระเบียบวาระดังกลาว 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ   

   (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 5/2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 29 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 18 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

6.4 การยกเลิกการเปนสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จ ึงมีมติเห ็นชอบการขอยกเลิกการเปนสถาบันสมทบของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามความประสงคของสถาบันพระบรมราชชนก โดยใหมีผลบังคับตั้งแตปการศึกษา 2563      

เปนตนไป  

 

6.5 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

1. นายสุทธิพล พัชรนฤมล    เปนกรรมการ 

2. นางสาวลัลธริมา ประจง   เปนผูชวยเลขานุการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนมีนาคม 2565   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.3 รายงานผลการแตงตั้งผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 ขอเสนอแนะตาง ๆ จากคณะกรรมการฯ 

มติ ที ่ประชุมร ับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยร ับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ             

เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 

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