
มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 6/2565 วันพุธท่ี 1 มิถุนายน 2565  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        ประธานไดแจงใหที ่ประชุมทราบวา ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน       

ทุกทานท่ีไดเสียสละเวลาและเดินทางมารวมประชุม ณ หองประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยพร อมเพร ียงก ัน และขอแจ งให ทราบเพ ิ ่มเต ิมว า ในเด ือนต ุลาคม 2565 จะม ีการประช ุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนสัญจร ณ ประเทศญี่ปุน ซึ่งฝายเลขานุการจะแจงกําหนดตาง ๆ ใหทราบในโอกาสตอไป 

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมกิจกรรมการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนสัญจรดังกลาวดวย 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565                 

     อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน     

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

  1. Educational Transformation ไดแก 

 - วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน รวมกับ University of Baguio สาธารณรัฐฟลิปปนส ได

จัดพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา การสรางระบบนิเวศการเรียนรูท้ัง

สังคม วัฒนธรรม และภาษา เสริมสรางความเขาใจในอาเซียน รวมถึงการรวมกันพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

- โครงการ “เตรียมความพรอมนักศึกษา เพื ่อเขาส ู ตลาดแรงงานสากล (Global 

Perspectives in the Workplace)” กิจกรรมท่ี 1: "เตรียมตัวอยางไรใหโดนใจบริษัทชื่อดังระดับโลก” กิจกรรมท่ี 2 

: การเขียน Resume (Resume: How to Make a Great Resume และ Mock Interview) และกิจกรรมที ่ 3 : 

สัมภาษณงานอยางไรใหได Job Offer จากบริษัทชั้นนําระดับโลก 

- โครงการเผยแพรผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายในโครงการนิทรรศการ ART EX BY ART ED “THE RECORD ART EXHIBITION” 

- บัณฑิตว ิทยาล ัยจ ัดพ ิธ ีมอบรางว ัลว ิทยานิพนธ เก ียรต ิยศ ศาสตราจารย กนก               

วงษตระหงาน ครั้งท่ี 10 และครั้งท่ี 11 รางวัลศิษยเกาดีเดน และรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2563-2564 

- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้  

   นายณัฐพล ดันสูงเนิน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา เปนนักกรีฑา    

ทีมชาติไทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเขารวมการแขงขันกรีฑา ประเภทวิ่งขามรั้ว 110 เมตร ชาย ในการ

แขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งท่ี 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 

 2. Research Transformation ไดแก 

- มหาวิทยาลัยรวมตอนรับ ศ.พิเศษเอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 7/2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคน (บพค.) กับภาคีเครือขายภูมิภาค

เพื่อจัดงานมหกรรม BRAINPOWER THAILAND 2022 “บุญเปดบาน แปงเมือง สรางคนขามพรมแดน สูอุตสาหกรรมแหงโลก

อนาคต” นําเสนอผลงานที่โดดเดนของ บพค. ในชวงป พ.ศ. 2563-2565 เชื่อมไปสูแนวทางการบริหารจัดการทุนแผนดาน

วทิยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และในการจัดงานดังกลาวไดมีกิจกรรมตาง  ๆเพ่ิมเติม ไดแก  

2.1 การลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้  

     (1) MOU Frontier SHA Consortium เพ ื ่อพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค อ ุตสาหกรรม         

ภาพยนตร มุงสูเวทีโลก    

(2) MOU Frontier Technology Consortium “HEP, Quantum, Earth Science & Space, BCG”  

(3) MOU Global Partnership “Future University-Industry Ecosystem”  

(4) MOU Frontier AI “Personal Health AI Consortium (Khon Kaen Smart Living LabPhase II)” 

(5) MOU Regional Science Park Network   

2.2 นําเสนอผลงานการพัฒนาแบบจําลองเสมือนของสถาปตยกรรมศาสนสถานในอารยธรรมขอม    

บนพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

- พิธีลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สูความรวมมือ               

6 ฝาย ประกอบดวย University of Oslo  SIDCER-FERCAP Foundation  Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University   

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University  Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University แ ล ะ           

Khon Kaen University 

- โครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล (U2T) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (U2T) ซึ่งมีการถอดบทเรียนโครงการฯ ไปแลว 4 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัด

สุรินทร จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอุดรธาณี 

- IP เดนประจําเดือน : ผงไขนํ ้าปรุงรสและกรรมวิธีการผลิตผงไขนํ ้า และสูตรผงไขนํ ้าปรุงรส               

ผูประดิษฐ :รองศาสตราจารยเยาวเรศ ชูลิขิต (คณะเภสัชศาสตร) และคณะ อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903000665 และเลขท่ี 

1903001892 ตามลําดับ 

3. Academic Service Transformation 

  - มหาวิทยาลัยรวมกับกรมสงเสริมการเกษตร (กสก.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนลงนามบันทึกขอตกลงขับเคลื่อนการพัฒนาภาค

การเกษตร เพ่ือสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีสวนรวม ผลักดันงานวิจัย เทคโนโลยี นําเกษตรไทยสูความยั่งยืน 

- มหาวิทยาลัยลงนามความรวมมือ (MOU) กับธนาคารโลก (The World bank) และภาคี

เครือขาย ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเช ียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานคร ินทร มหาวิทยาล ัยบูรพา และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเสริมสรางศักยภาพความสามารถในการลงทุนของเมืองที่จะดึงดูดและสงเสริมความ

รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะอ่ืน ๆ 

 

4. Digital Transformation ไดแก 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสรรหานักออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยมีเนื้อหา
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การอบรม 4 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 หลักการสราง Content หลักสูตรที่ 2 การเขียนสคริปสําหรับดิจิทัลคอนเทนต 

หลักสูตรที่ 3 การสรางสรรคสื่อจากสคริปต และหลักสูตรที่ 4 Media Production ซึ่งผูผานการอบรมสามารถเสนอ

ขอรับทุนสนับสนุนผลิตบทเรียนออนไลน ทุนละ 100,000 บาท 

-  Google Asia Pacific ร วมจ ัดก ิจกรรม Hackathon การพ ัฒนา Application แบบ        

No-Code ดวย Google AppSheet สําหรับนักพัฒนาซอฟตแวร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. Internationalization ไดแก 

- กิจกรรมการสรางความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ (INTERNATIONAL NETWORKING) ไดแก  

(1) กิจกรรมสัมมนา "2022 Thai Higher Education Promotion and Sino - Thai Education 

Exchange Conference" จัดโดยสถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู รวมกับกรมการศึกษามณฑลเสฉวน และฝายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกก่ิง  

(2) กิจกรรมการประชุมหารือเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “AI in Healthcare”    

ซึ่งกําหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และการประชุมหารือความรวมมือทาง

วิชาการรวมกับผูเชี่ยวชาญจาก Harvard Medical School 

(3) มหาวิทยาลัยใหการตอนรับ ทาวสมศักดิ ์ สกุลธรรม รองผู อํานวยการกองสื ่อสาร 

กระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการทองเที่ยว สปป. ลาว และคณะผูแทนจากหนวยงาน United  Nations 

Development Programme (UNDP) สปป.ลาว ผู แทนจากกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการทองเที่ยว 

กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ธนาคารแหงชาติลาว 

และ Association of Living People with HIV สปป. ลาว 

- ฝายการตางประเทศจัดบรรยายหัวขอ “Erasmus+ Opportunities for Universities, 

Students, and Staff by the European Union” โดยไดรับเกียรติจากผูเชี่ยวชาญ คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ท่ีปรึกษา

อาวุโสดานอุดมศึกษา สํานักงานสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ศิษยเกาทุนอีราสมุส มุนดุส ดานยุโรปศึกษาและ

ผูบริหารโครงการ study abroad กับสหรัฐอเมริกา เปนวิทยากร 

6. Good Governance ไดแก 

- การจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” 

และการมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และโครงการแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหกับหนวยงานท่ีผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการกํากับดูแลองคการท่ีดี (Good 

Governance) โดยมีผลรางวัลดังนี้ 

  รางวัลชนะเลิศโครงการแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ไดแก “โครงการเพ่ิมผลผลิตขาว

และเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ” คณะเกษตรศาสตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการการสรางสรรคกระบวนการใหมดานการบริการ 

วิชาการตามรูปแบบสรางสรรคคุณคาธุรกิจคูสังคม “CSV” Creating Shared Value กรณีศึกษา ตําบลวังสวาบ 

อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน  สํานักบริการวิชาการ 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารงาน 

(Engineering Management Information System: ENMIS) และการประเม ินผลการปฏ ิบ ั ต ิ งานบ ุคลากร 
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(Engineering Performance Management System : ENPMS) คณะวิศวกรรมศาสตร 

 รางวัลชนะเลิศโครงการแนวปฏิบัติที ่เปนเลิศ (Best Practice) ไดแก “โครงการพัฒนา

ระบบการเลี ้ยงไกพื ้นเมืองเชิงพาณิชยอยางยั ่งยืน” ในพื ้นที ่ตําบลทุ งโปง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน            

คณะเกษตรศาสตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการนวัตกรรมสูภัยโควิด คณะวิศวกรรมศาสตร 

7. Collaboration/Coordination Project ไดแก 

- คณะเกษตรศาสตร จัดโครงการเลี้ยงกุงขาวความเค็มตํ่าในระบบนํ้าหมุนเวียน ซึ่งเปนความ

รวมมือกับ บจม.ไทยยูเนียน ฟดมิลล ระบบการเลี้ยงกุงขาวท่ียั่งยืน 

- มหกรรม “Brainpower Thailand 2022” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลงานท่ีโดดเดน

ของหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคนฯ (บพค.) ในชวงป พ.ศ. 2563-2565 เชื่อมไปสูแนวทาง     

การบริหารจัดการทุนจากแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ณ หอศิลป อาคารพุทธศิลป 

และริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- กิจกรรม “บุญเปดบาน แปงเมือง สูการวิจัยขั้นแนวหนาดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

และศิลปวัฒนธรรม (SHA Frontier)” 

- มหาวิทยาลัยรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนา

กําลังคนฯ (บพค.) และเครือขายสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตรสั้น

สรางสรรคศิลปสองฝงโขง ครั้งท่ี 6 กิจกรรม “เมืองหนังอีสาน สูเมืองหนังโลก” ณ อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ   

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. โครงการ Global Perspectives in the Workplace เปนโครงการที่นาชื่นชมมาก ทั้งนี้ 

ขอใหเพิ่มการพัฒนาทักษะในดาน Soft Skills ใหแกนักศึกษาใหมากขึ้นดวย เนื่องจากตลาดงานในอนาคตตองการ

บัณฑิตท่ีนอกจากจะมีองคความรูแลว จะตองมีทักษะการปฏิบัติงานและสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได 

  ท้ังนี้ การจะพัฒนาบัณฑิตใหมีลักษณะท่ีพึงประสงคนั้น มหาวิทยาลัยจะตองเรงดําเนินการ

ตั้งแตระดับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดเปาหมายและกําหนดตัวบงชี้ไวใหชัดเจนดวย     

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการเพ่ือผลักดันใหเกิดการบูรณาการขามศาสตรและขามคณะไดอยางจริงจัง 

2. ตั้งขอเกต คํานําหนาชื่อ คําวา “ทาว” จะเปนคําในระบบเกา แตในการเรียกคํานําหนาชื่อ

ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวปจจุบันจะใชคําวา “ทาน” และกิจกรรมการผลิตภาพยนตรสั้นฯ สองฝงโขง

นั้น หากมหาวิทยาลัยเชิญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขารวมกิจกรรมดวย ก็จะสงผลใหกิจกรรมมีความ

สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

3. การพัฒนาชุมชนของบานทาลี่ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ซึ่งนําเรื่องนวเกษตร

และนวัตวิถีมาพัฒนาระบบนิเวศนของชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนไดประสบผลสําเร็จ ดังนั้น หาก

มหาวิทยาลัยเขาศึกษาและถอดบทเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาชุนชนอ่ืนตอไปก็จะเปนประโยชนอยางมาก  

4. ที่ประชุมไดสอบถามวัตถุประสงคของการลงนาม (MOU) กับธนาคารโลก (The World 

Bank) รวมกับภาคีเครือขาย  
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 7/2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

5. การบูรณาการหลักสูตรจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบหลักสูตรแบบเดิม ๆ 

ซ่ึงจําเปนตองกําหนดโดยนโยบายจากมหาวิทยาลัยใหมีการติดตามและจัดอันดับหลักสูตร (Ranking) ตลอดถึงกําหนด

มาตรการในการปดหลักสูตรท่ีชัดเจน 

6. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ

การยุบรวมสวนงานของวิทยาเขตหนองคายและการจัดการรถโดยสารสาธารณะซึ่งใหบรกิารในมหาวิทยาลัยวา เมื่อมี

การปรับเปลี่ยนแลว ผลการดําเนินการเปนอยางไรบาง และแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีพิพาทในเรื่องสเปรย        

ฟาทะลายโจร สูตรนาโนอิมัลชัน 

ในการนี้ ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน อธิการบดี และรองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการ

วิชาการไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. จังหวัดขอนแกนไดดําเนินการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางเมืองพี่เมืองนอง 

(Sister Cities) กับนครเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม ดังนั้น จึงขอฝากมหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดวย 

2. การลงนาม (MOU) กับธนาคารโลก (The World Bank) นั้น เปนลักษณะความรวมมือใน

เชิงวิชาการ เนื่องจากตองการพัฒนาและศึกษารูปแบบการลงทุนในดานตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเมืองโดย        

ไมจําเปนตองรองบประมาณจากภาครัฐเพียงชองทางเดียว 

3. มหาวิทยาลัยมีเปาหมายการพัฒนาบัณฑิตใหม ีค ุณล ักษณะสําคัญ 3 ดาน ไดแก 

knowledge Skill และ Personality ซึ ่งสิ ่งสําคัญ คือ การปรับกระบวนทัศนของผูสอนใหเขาใจบริบทและปรับ

รูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไว 

4. มหาวิทยาลัยอยูระหวางเรงขับเคลื่อนหลักสูตรไปสูกระบวนทัศนใหม ซึ ่งมีทั ้งรูปแบบ 

Degree และ Non Degree โดยจะพัฒนาหลักสูตรไปสูระดับ Curriculum Implementation ตอไป 

5. ผลการดําเนินการในสวนของการยุบรวมสวนงานของวิทยาเขตหนองคายและการ

ดําเนินการรถโดยสารสาธารณะนั้น เบื้องตนโดยรวมมีทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จะมีการนําเสนอรายงานโดยละเอียด        

ในโอกาสตอไป และกรณีพิพาทในเรื่องสเปรยฟาทะลายโจร สูตรนาโนอิมัลชัน นั้น เปนกรณีพิพาทในเรื่องลิขสิทธิ์

ระหวางอาจารยของมหาวิทยาลัยขอนแกนและภาคเอกชน ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการตามกระบวนการ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565    

เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5/2565 

เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 7/2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

        4.1 รายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจําเดือน เมษายน 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจําเดือน เมษายน 

2565 ตามท่ีเสนอ 

 

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาล          

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกต (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ  

 

4.3 รายงานผลการศึกษาและกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

  1. เห็นชอบหลักการดําเนินการตามการเสนอของคณะกรรมการฯ โดยใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการปรับปรุงขอบังคับฯ ตางๆ ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสวนที่สามารถ

ดําเนินการได สําหรับการดําเนินการเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 สามารถ

ดําเนินการไดเพื่อความเหมาะสมกับบริบทและสภาวการณของมหาวิทยาลัยในอนาคต ทั้งนี้ มิใชดําเนินการ

เพียงเพ่ือใหเปนไปตามแนวปฏิบัติฯ นี้ 

  2. อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนตามท่ี

มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 

2.1 นายสุรพล เพชรวรา                 เปนประธานกรรมการ 

    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

2.2 นายวิชัย ธัญญพาณิชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ 

2.3 รองศาสตราจารยวีระพงษ  แพสุวรรณ   ผูทรงคุณวุฒิ     เปนกรรมการ 

2.4 รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส            เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร    

2.5 นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย              เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยประจํา 

2.6 รองศาสตราจารยสมหมาย ปรีเปรม  ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน   เปนกรรมการ 

2.7 ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี        เปนกรรมการและเลขานุการ 

     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน    

2.8 นางสุภารัตน มูลศรี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เปนผูชวยเลขานุการ 

3. เห็นชอบใหอธิการบดีดําเนินการ ดังนี้  
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 7/2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

3.1 พิจารณาทบทวนและ/หรือปรับปรุง ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน เกี ่ยวกับ

จรรยาบรรณตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังกําหนดประมวลจริยธรรม และระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังการใชผลการประเมินดังกลาวในการพัฒนาและยกระดับมหาวิทยาลัย 

3.2 พิจารณาทบทวนและ/หรือปรับปรุง ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน เกี ่ยวกับ        

การไดมาและเรื่องเกี่ยวกับผูบริหาร ท่ีอยูในอํานาจการแตงตั้งของอธิการบดี 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบด ีจํานวน 3 สวนงาน ไดแก  
5.1.1 คณะเภสัชศาสตร  

    5.1.2 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
        5.1.3 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

ตามองคประกอบขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ดังนี ้

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร  

1) อธิการบดี             เปนประธานกรรมการ 

2) ศาสตราจารยเกียรติคุณศาสตรี  เสาวคนธ   เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) ศาสตราจารยสมชาต ิ โสภณรณฤทธิ์    เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร       เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) รองศาสตราจารยวรานุช  ปติพัฒน     เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

6) รองศาสตราจารยสุพัชญ  สีนะวัฒน     เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

7) ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์  สุมานนท   เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  

2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

1) อธิการบดี             เปนประธานกรรมการ 

2) นายสุรพล  เพชรวรา         เปนกรรมการ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) นายสุนทร  อรุณานนทชัย        เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
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4) นายปราโมทย  วิทยาสุข        เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) รองศาสตราจารยวรานุช  ปติพัฒน     เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

6) รองศาสตราจารยสุพัชญ   สีนะวัฒน    เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

7) รองศาสตราจารยปณิธาน  พีรพัฒนา    เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  

3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  

1) อธิการบดี             เปนประธานกรรมการ 

2) ศาสตราจารยสมชาติ   โสภณรณฤทธิ์    เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3) รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท     เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร       เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5) รองศาสตราจารยวรานุช   ปติพัฒน     เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

6) รองศาสตราจารยปณิธาน  พีรพัฒนา    เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  

7) ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์  สุมานนท   เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  

 

 5.2 ขอขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร  

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการดําเนินการสรรหาคณบดี

คณะนิติศาสตรออกไป 60 วัน และหากการดําเนินการยังไมแลวเสร็จใหขอขยายระยะเวลาตอสภามหาวิทยาลัยได 

 

5.3 ขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 3 ราย 

    - รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม – 
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5.4 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.4.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการประชุมและวิธีดําเนินงานของ

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการประชุมและ     

วิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ  

2. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับ  

การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 

ทั้งนี้ ขอใหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุง

ตามความเหมาะสมตอไป 

 

5.4.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล     

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 788 คน    

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

(รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 16 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
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และขอใหฝายการศึกษาและบริการวิชาการรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมเพ่ือ

ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

6.4 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ คณะสหวิทยาการ 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยผูเช่ียวชาญ จํานวน 1 ทาน ไดแก นางสาวสุนาฏ หาญเพียรพงศ 

ตําแหนงผู พิพากษาศาลชั ้นตนประจํากองผู ชวยผู พิพากษาศาลฎีกา เพื ่อทําหนาที ่เปนอาจารยที ่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวมและผูสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

คณะสหวิทยาการ จํานวน 1 คน คือ นายณรรฐพล สมอุดม รหัสนักศึกษา 635420014-2 แผน ข โครงการพิเศษ 

หัวขอวิทยานิพนธเรื่อง การกําหนดคาเสียหายตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน พ.ศ. 2554 

2. อนุมัติใหข้ึนบัญชีบุคคลดังกลาวเปนอาจารยผูเช่ียวชาญเพ่ือทําหนาท่ีสอบวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีมีหัวขอวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญดังกลาว  

 

6.5  ขออนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2564 

       ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2564 ใหแก 

ศาสตราจารยสมชาย ปนละออ คณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ และขอใหฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษารับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

     6.6 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งให นายพินิจพล ประดับชาติ      

เปนกรรมการ ในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ิมเติม) ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2565   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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7.3 รายงานประจําป พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

     มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 ขอเสนอแนะตาง ๆ จากคณะกรรมการฯ 

   หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดเสนอตอท่ีประชุมวา 

ขอใหมหาวิทยาลัยนําเรื่องการติดตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ

และใหขอเสนอแนะ โดยอาจบรรจุระเบียบวาระทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน ไดตามความเหมาะสม 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหอธิการบดีรับขอเสนอแนะดังกลาวเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

 

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