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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2565 ในวันจันทรที่ 11 กรกฎาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2565 ในวันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 13/2565 

เม่ือวันจันทรท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

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

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

3. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

4. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

5. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

6. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

7. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

8. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

9. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

10. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดคีณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี   กรรมการ 

11. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

12. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

13. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

14. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

15. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจทัิล      กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

17. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

18. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

19. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

20. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

21. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

22. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

23. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

24. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2565 ในวันจันทรที่ 11 กรกฎาคม 2565 
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25. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

26. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

27. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

29. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

30. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  กรรมการ 

31. รศ.เกียรติไชย ฟกศร ี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

32. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

33. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

34. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

35. นายกิตติ์ เธียรธโนปจยั ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

36. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

และรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร 

37. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

38. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

2. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

3. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นายสุกิจ ศิรินรกุล  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัขอนแกน (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 4.2) 

 

2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

1. นายสถิตย แกวบุดตา  ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

2. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

3. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาิกา  

ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 ผลการสรรหาผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ประธานกรรมการ ไดแจงผลการสรรหาผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  

ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ไดมีมติแตงตั้งให 

ผูชวยศาสตราจารยปยวัฒน สายพันธุ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร ดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม2565 เปนตนไป ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 6284/2565 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แตงตั้งผูอํานวยการสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 12/2565 

เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 12/2565 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 12/2565 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2565 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการ สํานักหอสมุด กรณีคุณสมบัติ

ไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 

1616/2564 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 ไดแตงตั้งให นางเยาวภา จันศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

บรรณารักษชํานาญการ ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ นั้น เนื่องจากบุคคลดังกลาวจะ

เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพ่ือใหการบริหารจัดการภายในสํานักหอสมุดมีความตอเนื่อง

และเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักหอสมุด จึงมีความประสงคขอเสนอแตงตั้ง นางสาวชุติกาญจน บุตรพรม 

ขาราชการ ตําแหนงบรรณารักษชํานาญการ เปนผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ สํานักหอสมุด แตเนื่องจาก

คุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 7 (3) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ชื่อตําแหนง คุณสมบัติ 
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หลักเกณฑ วิธีการไดมา และการพนตําแหนงของรองหัวหนาสวนงาน หรือผูชวยหัวหนาสวนงาน พ.ศ. 2559 

ซ่ึงกําหนดไววา “ไดทําการสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มาแลวไมนอยกวาสองป หรือมี

ประสบการณดานการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มาแลวไมนอยกวาสองป หรือมี

ประสบการณดานการบริหารในหนวยงานท่ีมีความม่ันคง ท้ังองคกรภาครัฐหรือเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

องคกรระหวางประเทศก็ได มาแลวไมนอยกวาสองป” โดยบุคคลดังกลาวไดดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการ 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 2839/2564 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เรื่อง แตงตั้งหัวหนางานตาง ๆ 

สํานักหอสมุด ตั้งแตวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 – 31 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 18 เดือน ซ่ึงทําใหคุณสมบัติ

ไมเปนไปตามขอ 7 (3) ท้ังนี้ตามขอ 8 แหงขอบังคับฉบับเดียวกันไดกําหนดให “ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความ

จําเปนท่ีสวนงานจะแตงตั้งรองหัวหนาสวนงาน หรือผูชวยหัวหนาสวนงาน จากผูท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม

คุณสมบัติท่ีกําหนดตามขอ 6 หรือขอ 7 ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน” 

ในการนี้ สํานักหอสมุด จึงขอความเห็นชอบการแตงตั้ง นางสาวชุติกาญจน บุตรพรม ขาราชการ ตําแหนง

บรรณารักษชํานาญการ ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ สํานักหอสมุด ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 

เปนตนไป 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการแตงตั้ง นางสาวชุติกาญจน บุตรพรม 

ขาราชการ ตําแหนงบรรณารักษชํานาญการ ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ สํานักหอสมุด 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ตามท่ีเสนอ 

 

4.2 การจัดทําเหรียญท่ีระลึกในวาระ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประธานกรรมการ ไดกลาวแนะนํา นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน และขอใหนําเสนอการจัดทําเหรียญท่ีระลึกในวาระ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และกิจกรรมเฉลมิฉลองวาระการสถาปนาครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตอ

ท่ีประชุมวา ตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดเขาพบปะเยี่ยมชมสวนงานในมหาวิทยาลัย 

เพ่ือรับทราบการดําเนินงานและความตองการของแตละสวนงาน จํานวน 22 สวนงาน แลวนั้น จึงมีขอสรุปใน

เบื้องตนเก่ียวกับกิจกรรมเฉลมิฉลองวาระการสถาปนาครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

1. ขอความรวมมือทุกสวนงานใชตราสัญลักษณ “ในวาระครบรอบ 60 ป แหงการ

สถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน” คูกับตราสัญลักษณประจําสวนงาน ในหนังสือและบันทึกขอความ และ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําสติ๊กเกอรโดยอาจใชตราสัญลักษณ “ในวาระ

ครบรอบ 60 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน” แจกศิษยเกาเพ่ือเปนการประชาสมัพันธ 

2. การจัดทําเหรียญท่ีระลึกในวาระ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน : ในการจัดทํา

เหรียญท่ีระลึกในวาระ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน จะมีรูปแบบเหรียญในเบื้องตน คือ ดานหนึ่งจะเปนตรา
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สัญลักษณ “ในวาระครบรอบ 60 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน” และอีกดานหนึ่งจะมีรูปศูนยประชุม

อเนกประสงคกาญจนาภิเษก รูปขอนไม ขอนแกน และรูปท่ีเก่ียวของเปนสวนประกอบของเหรียญ โดยขอให

มหาวิทยาลยัเปนผูสั่งผลติโดยตรงกับโรงงานผูผลิต หากสวนงานใดมีความประสงคจะซ้ือเพ่ือนําไปจัดจําหนาย

ใหสั่งซ้ือกับมหาวิทยาลัย โดยสวนงานสามารถนําไปจําหนายในลักษณะการบริจาคใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน 

จํานวน 1,000 บาท โดยผูบริจาคจะไดรับเหรียญท่ีระลึกในวาระ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 1 เหรียญ 

และยังสามารถนําใบเสร็จไปใชในการลดหยอนภาษี 2 เทาไดดวย  

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา การจัดทําเหรียญท่ีระลึกในวาระ 60 ป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือหารายไดนั้น ขอใหดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลยัโดยมีนายสุกิจ ศิรินรกุล 

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูชวยในการประสานจัดการ (Organize) แตดําเนินการ

โดยมหาวิทยาลัย และขอใหสวนงานท่ีมีความสนใจท่ีจัดจําหนายใหแกศิษยเกาและเครือขายเพ่ือเปนรายได

ใหแกสวนงาน สามารถสั่งจองเหรียญไดท่ีมหาวิทยาลยั  

นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตอ

ท่ีประชุมวา ขอใหมหาวิทยาลัยแจงจํานวนการสั่งจองเหรียญ ท้ังนี้ การออกแบบเหรียญท่ีระลึกในวาระ 60 ป 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จะขอหารือกับรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค คณบดี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร เม่ือไดตนแบบแลวจะสงใหรองอธิการบดีฝายดิจิทัล

เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัขอนแกนพิจารณาตอไป 

ประธานกรรมการ ขอใหนายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําเสนอกิจกรรมท่ีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะ

ดําเนินการเพ่ือมหาวทิยาลยัในวาระการสถาปนาครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตอ

ท่ีประชุมวา การจัดกิจกรรมสถาปนาครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน ควรจัดใหมีกิจกรรมในทุกเดือน

ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2566 - มิถุนายน 2567 โดยกิจกรรมท่ีเปนสวนกลางท่ีมีอยูเดิมแลว คือ 1) งานเกษตรแฟร 

ในเดือนธันวาคม 2) การจัดแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ในเดือนมกราคม 3) งานบุญสมมาบูชานํ้า

สีฐานเฟสติวัล ในเดือนพฤศจิกายน  และอีกใน 9 เดือนนั้น คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําลัง

ประสานงานเพ่ือจัดใหมีกิจกรรมการสถาปนาครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี ้

1. กิจกรรมจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมปโลก 2022 

2. กิจกรรม BOI Fair  

3. กิจกรรมการจัดการแขงขันกอลฟ  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 

1. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายดิจิทัล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการสํารวจความตองการของแตละสวนงานในการส่ังทําเหรียญ

ท่ีระลึกในวาระ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยขอใหสวนงานตอบรับภายในส้ินเดือนกรกฎาคม 2565 
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2. มอบหมายใหคณะศิลปกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร หารือรวมกับ

นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือดําเนินการออกแบบ

เหรยีญท่ีระลึกในวาระ 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 กัญชง - กัญชา 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น 

มหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน ไดมีแถลงการณและมาตรการ และตอมากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง 

การปฏิบัติเก่ียวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา สวนราชการ หนวยงานในสังกัดและในกํากับของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นั้น คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเตรียมออกประกาศเก่ียวกับมาตรการดังกลาว โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการจัด

สมัมนา ท้ังนี้ ขอใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาไดรายงานการจัดสมัมนาตอท่ีประชมุ 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยฝายวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา ไดจัดสัมมนา - เสวนาวิชาการ หัวขอ “รูทันกัญ : รับรูและเขาใจปลอดภัยไมเสียโอกาส” 

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 ณ หองประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวิทยากรบรรยายใหความรูเก่ียวกับกัญชาในกระแสโลก พระราชบัญญัติและ

กฎหมายกัญชาท่ีควรรู มูลคาทางเศรษฐกิจของกัญชา การเลือกซ้ือผลิตภัณฑกัญชง - กัญชาอยางไรใหม่ันใจ 

ประโยชน - โทษ และขอควรระวังของกัญชา ความกาวหนาและนโยบายดานงานวิจัยและพัฒนาองคความรู 

และการใชประโยชนดานกัญชง - กัญชาของมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมท้ังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ

การใชกัญชง - กัญชา  

ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาไดจัดทํา (ราง) ประกาศมาตรการควบคุมและขอกําหนด

ใชกัญชาและกัญชงในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเปนการกําหนดมาตรการปองกันและเฝาระวังปญหาท่ี

อาจเกิดจากการใชกัญชาและกัญชง ดังนี้  

1. ใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวของตามท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกําหนด โดยเครงครัด  
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2. หามมิให นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ใชชอดอกกัญชาเพ่ือการสูบ การนันทนาการ 

หรือการสันทนาการในรปูแบบใด ๆ ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน  

3. การใชชอดอกหรือสารสกัดจากชอดอกกัญชาท่ีมี THC เปนองคประกอบ ใหมี

วัตถุประสงคเพ่ือการวิจัยทางคลินิกหรือการใชเพ่ือประโยชนทางการรักษาทางการแพทยเทานั้น และตองอยู

ภายใตการควบคุมของแพทย  

4. หามรานคาใดในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนจําหนายอาหารและเครื่องดื่มท่ีมี

สวนผสมของกัญชาหรือกัญชงใหกับผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป สตรีมีครรภหรือสตรีท่ีกําลังใหนมบุตร  

5. หามจําหนายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีสวนผสมของชอดอกกัญชาหรือ

ชอดอกกัญชงในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

6. รานคาใดในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีมีการใชสวนของ ใบ ก่ิง กาน ราก 

ของกัญชาและกัญชง เปนสวนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม ตองขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยวัตถุดิบท่ีนํามาใชตองมาจากสถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตปลูก และมีปริมาณ THC อยูในระดับไมเกินกวาท่ี

กฎหมายกําหนด ผานการตรวจจากสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และใหมี

เครื่องหมายหรือปายแจงวาเปนอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีองคประกอบของกัญชงหรือกัญชาอยางชัดเจน และ

ตองแจงใหผูบริโภคทราบทุกครั้ง  

7. หรือเพ่ือการใชสวนหนึ่งสวนใดหรือสารสกัดของกัญชาเพ่ือการรักษาหรือการวิจัย

ทางคลินิกท่ีเก่ียวของกับการรักษาตองอยูภายใตการควบคุมของแพทย  

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา พืชตระกูล Cannabis แบงเปน 

2 กลุม คือ กัญชา (Marijuana) และ กัญชง (Hemp) โดยกัญชงและกัญชามีความแตกตางกัน 1) ปริมาณสาร 

THC (Tetrahydrocannabinol) หากตนใดท่ีมีสาร THC มากกวา 0.2 จะเรียกกัญชา หากตนใดมีสาร THC 

นอยกวา 0.2 จะเรียกกัญชง 2) สาร THC มีฤทธิ์ตอจิตและประสาท ทําใหเกิดอาการเมา และทําใหเสพติด 

สําหรับสาร CBD (Cannabidiol) ไมออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ไมทําใหเกิดอาการเมาและไมเสพติด 

โดยในทางทฤษฎสีารท่ีสามารถนําไปใชได คือ สาร CBD 

นโยบายดานกัญชง - กัญชา ถูกผลักดันโดยพรรคการเมืองหนึ่ง ซ่ึงเดิมกลุมเคลื่อนไหว

คือ กลุมทางการแพทยท่ีผลักดันกัญชง - กัญชา เพ่ือใชในทางการแพทย สมุนไพร แตพรรคการเมืองผลกัดันใน

เชงิการสันทนาการดวย ทําใหเกิดกระแสตีกลบัจากโรงเรียนแพทย 

สถาบันวิจัยแคนนาบสิครบศาสตร มุงเนน 2 แนวทาง คือ 1) การทําใหกัญชงเปนพืช

เศรษฐกิจ โดยการนําสาร CBD ไปใชเปนสวนผสมในอาหารและเครื่องดื่ม 2) การทํากัญชาทางการแพทย

โดยการสกัดสาร THC  

ในการนี้ ขอหารือตอท่ีประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการใชกัญชง - กัญชา

ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 2 ประเด็น ดังนี้ 1) การใชกัญชง - กัญชา เพ่ือการสันทนาการ และ 2) การใช

กัญชง - กัญชา เปนสวนผสมในอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็น 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2565 ในวันจันทรที่ 11 กรกฎาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2565 ในวันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรียบรอยแลว 

คณบดีคณะบริหารและธุรกิจและการบัญช ีไดใหขอมูลตอท่ีประชมุวา โรงแรมบายาสิตา 

ไดรวมกับศูนยวิจัย ฯ โดยขอซ้ือและขอรับการสนับสนุนใบกัญชง และไดพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีใบ

กัญชงเปนสวนผสม ซ่ึงลกูคาไดรับทราบขอมูล และจากการเก็บขอมูลก็ยังไมไดมีผลท่ีจะทําใหเกิดอันตรายใด ๆ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา คณะแพทยศาสตร หามจําหนาย

อาหารและเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของกัญชาและกัญชงในพ้ืนท่ีคณะแพทยศาสตร 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หากมหาวิทยาลยัจะอนุญาตใหรานคาในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยใชกัญชาและกัญชง 

เปนสวนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยควรจะตองกําหนดรายละเอียดในขอ 6 ใหมีความชัดเจน 

เพ่ือใหรานคาปฏิบัติใหตรงกันอยางเสมอภาค และควรคํานึงถึงความออนไหวของผูบริโภคท่ีแตกตางกันดวย 

2. เนื่องจากยังไมมีพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ออกมาบังคับใช มหาวิทยาลัยควร

สื่อสารวา มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการวิจัยเพ่ือการรักษาทางการแพทยและมีสถาบันท่ีทําเรื่องวิจัยเรื่องนี้

โดยเฉพาะ อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีความหวงใยนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร หากใชในทางท่ีผิด ดังนั้น ในขอ 2 

ควรหามมิใหใชกัญชา กัญชง เพ่ือการสบูและเพ่ือการสนัทนาการ 

3. ท่ีประชมุมีขอสงัเกตวาเม่ือมีขอหามตาง ๆ จะมีบทลงโทษดวยหรือไม 

4. การออกประกาศมิควรกําหนดหลายขอ แตควรออกประกาศในเชิงเจตนารมณ

ของมหาวิทยาลยันาจะเหมาะสมกวา 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 10.50 นาิกา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศรี   

นางชวัลลักษณ หงศาลา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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