
มติ  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 7/2565 วันพุธท่ี 6 กรกฎาคม 2565  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        ประธานไดแจงใหที ่ประชุมทราบวา ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน       

ทุกทานท่ีไดเสียสละเวลาและเดินทางมารวมประชุม ณ หองประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยพรอมเพรียงกัน ท้ังนี้ ขอใหอธิการบดีไดเลาเก่ียวกับสถานการณปจจุบันของการแพรระบาดของโควิด-19 ใหแก

ท่ีประชุมไดรับทราบดวย 

       ในการนี้ อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันโควิด-19 สายพันธุ BA.4 และ BA.5 พบ

การแพรระบาดประมาณรอยละ 30 ซ่ึงยังไมชัดเจนวาจะมีความแตกตางหรือความรุนแรงมากกวาสายพันธุเดิมมาก

นอยเพียงใด และแนวโนมปจจุบันซึ่งมีการเปดการเรียนการสอนแบบ on-site เต็มรูปแบบ การแพรระบาดเริ่ม

ติดตอผานทางโรงเรียนมายังครอบครัว ทั้งนี้ แนวโนมการดูแลยังคงเปนทิศทางกําหนดใหเปนโรคประจําถิ่นและ

มาตรการการปองกันสวมใสหนากากอนามัยจะเปนไปตามความสมัครใจ โดยทางการแพทยก็ยังคงตองเฝาระวังและ

ติดตามทิศทางวาจะเปนอยางไรตอไป 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

        2.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 10/2565 (สัญจร)  

                  เลขาน ุการได แจ  งให ท ี ่ประช ุมทราบว  า เน ื ่ องด  วยเห ็นควรให ม ีการประช ุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนสัญจรและการศึกษาดูงานดาน “Society 5.0” ในระหวางวันท่ี 5 - 10 ตุลาคม 2565 ณ มหานคร

โตเกียว ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคและกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้ 

  วัตถุประสงค  

 1. เพื ่อประชุม ปรึกษาหารือ ประสานความรวมมือร วมกันของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและคณะผูบริหาร  

 2. เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตอภาวะวิกฤตตาง ๆ และ 

ศึกษาเร ียนร ู   Society 5.0 โดยกิจกรรมสําค ัญจะแบงเป น 4 ด าน ได แก  Understanding Prioritization 

Implementation และ Experiencing 

 กิจกรรม 

 1. การเสวนาทางวิชาการ โดย ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย และ

ผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุน จํานวน 2 ทาน ประกอบดวย Prof. Shigeyuki Abe และอีกหนึ่งทานอยูระหวางการติดตอ

ประสานงาน 

 2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 10/2565  

 3. การศึกษาดูงานองคกรภาครัฐและเอกชนทางดาน Society 5.0  

     ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เพ่ือใหการเดินทางและระยะเวลาของแตละกิจกรรมมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน อาจเปลี่ยน

กําหนดการเดินทาง โดยเดินทางจากประเทศไทยในชวงเวลากลางคืน เพ่ือใหเดินทางถึงประเทศญี่ปุนในเวลาเชาแทน 

 

2. ประเด็นเรื ่องสังคมผูมีอายุยืนยาว และระบบบริการสุขภาพเปนเรื ่องที ่นาสนใจมาก 

โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน ซ่ึงใหความสําคัญกับเรื่องชีวิตและสุขภาวะมาเปนลําดับตน ๆ  

3. มหาว ิทยาล ัยอาจจะเพิ ่มก ิจกรรมเกี ่ยวกับการติดตามความกาวหนาของ MOU               

ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดลงนามรวมกับหลาย ๆ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน โดยอาจแบงกลุมเปนกลุมยอย ๆ เพ่ือติดตาม

ผลการดําเนินงานใหมีการขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรม 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

2.2 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565                 

     อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน     

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

  1. Educational Transformation ไดแก 

 - วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น (COLA) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOA) 

โครงการพัฒนาและถายทอดองคความรูนวัตกรรมการใหบริการสาธารณะดวยเครื่องมือดิจิทัลกับผูบริหารบริษัท 

One Geo Survey ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัทอินเทอรเน็ต ประเทศไทย จํากัด 

- วิทยาลัยนานาชาติลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Cambridge 

University Press & Assessment  

- ฝายการศึกษาและบริการวิชาการรวมกับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ

สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศนใหม 

โดยมีผู เขารวมประกอบดวย รองคณบดีหรือผู บริหารดานวิชาการ คณะกรรมการกลั ่นกรองหลักสูตร และ

คณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธดานการศึกษา 

- พิธีปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565 

กาลพฤกษชอที่ 59 และกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมในระหวางวันที่ 21-27 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย 

 2. Research Transformation ไดแก 

- การปฐมนิเทศโครงการพัฒนานักวิจัยใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2566      

จัดข้ึนโดย คณะกรรมการดําเนินงานและขับเคลื่อนกระบวนการโครงการพัฒนานักวิจัยใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน   

- การแถลงผลงาน “ การวิจัยสูการปฏิบัติ ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต อัพเกรดเกษตรอุตสาหกรรมไทย” 

เพ่ือนําเสนอผลงานและบริการท่ีไดจากโครงการแพลตฟอรมหุนยนตและยานพาหนะไรคนขับสําหรับการเกษตรท่ีมีความแมนยํา

เพื่อสรางฟารมขนาดใหญเสมือน (Robotics platform and unmanned vehicle for precision agriculture to 
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create a virtual mega farm) 

- พิธีแถลงขาวและมอบนโยบายโครงการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รับฟงชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับใหดูแลตําบลทั้งหมด 235 ตําบล ใน 11 จังหวัด จาก 7,435 

ตําบล โดยมีระยะเวลา 3 เดือน ตัวชี้วัดคือ 2 ผลิตภัณฑหรือบริการตอตําบล 

3. Academic Service Transformation 

  - วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นจัดเวทีระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิด ภายใตโครงการ “KKU Public 

Policy Advocacy Forum 2022” เปนการแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะ  

4. Human Resource Management Transformation 

  -  คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะสถาปตยกรรมศาสตร ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

โครงการพัฒนาบุคลากร การใช BIM & Digital Construction กับ บริษัท ปูนซีเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด และ 

บริษัท ผลิตภัณฑวัตถุกอสราง จํากัด 

5. Management Transformation 

  - อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ และกองบริการหอพัก

นักศึกษา เพ่ือรับฟงปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ใหคําแนะนํา และใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

6. Digital Transformation ไดแก 

- กิจกรรมเตรียมความพรอมดานดิจิทัลนักศึกษาใหม โดยมีตัวอยางสิ่งที่มอบใหนักศึกษา

ดังนี้ KKU Email ใชไดตลอดชีวิต พ้ืนท่ีเก็บไฟลขนาดมากกวา 1,000 GB ซอฟตแวร (Microsoft จํานวน 79 รายการGoogle 

จํานวน 26 รายการ Adobe จํานวน 23 รายการ และอื ่น ๆ) ใหนักศึกษาติดตั ้ง KKU App (iKKU Community Portal     

KKU REG และ KKU Transit (KKU-EV BUS)) 

- Google + KKU จัดประกวดสราง Mobile App แบบ No-Code ผูชนะเลิศเปนเจาหนาท่ี

กองบริหารงานกลางและกองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี : แอพ KKUTILITY  

7. Internationalization ไดแก 

- กิจกรรมการสรางความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ (INTERNATIONAL NETWORKING) ไดแก 

   (1) ความรวมมือทางวิชาการกับ Weihenstephan – Triesdorf University of Applied Sciences 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี        

   (2) ความรวมมือดานวิชาการและวิจัย รวมกับ Visiting Professor จาก Ohio State University, USA  

   (3) การประชุมเพื ่อสรางความรวมมือทางวิชาการกับคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย Suleyman 

Demirel University (SDU), Kazakhstan 

   (4) ประชุมหารือ Campus Asia Program รวมกับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย ไดแก 1) East 

China Normal University Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) Institute Teknologi Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 3) Korea 

National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี 4) Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ 5) University of 

Tsukuba ประเทศญ่ีปุน ผานระบบออนไลน 

 -  การจัดอันดับ QS World University 2023 มีมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับทั้งสิ้น 1,422 
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มหาวิทยาลัยใหม ไดรับการจัดอันดับเพิ่มขึ้น 124 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนอยูในอันดับ 801-1,000 ของโลก     

และอันดับท่ี 5 ของประเทศ แตอันดับโดย percentile อยูท่ี Top 57% ซ่ึงเปน percentile สูงท่ีสุดเทาท่ีมหาวิทยาลัยเคยไดรับ 

- การประชุมหารือและติตดามความกาวหนาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอยาง

ยั่งยืน ไทย-เคนยา (Project on Thailand-Kenya sustainable Agro-technologies development) ซ่ึงคณะเกษตรศาสตร 

เปนหนวยงานดําเนินโครงการ (implementing agency) 

- ก ิ จ ก ร รม  “Workshop on European Funding Opportunities & Horizon 2022” 

เพื่อใหความรู และเปดเวทีใหแกนักวิจัย คณาจารย นักศึกษาหรือผูสนใจไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเกี่ยวกับ

แหลงทุนวิจัยจาก EU การสืบคนทุนตาง ๆ ผาน Funding & Tender Portal โปรแกรมทุน Horizon 2022 การหา

เครือขาย International Collaboration และการเตรียมความพรอม Pre & Post Horizon Award 

- กิจกรรม KKU Alumni Sharing ภายใตหัวขอ "ประสบการณจริง ไมใชสแตนอินกับชีวิต 

Work Abroad” เพื่อถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณจากศิษยเกาที่ทํางาน ณ ตางประเทศในดานตาง ๆ       

เปนการสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) แกนักศึกษารุนนองใหกาวสูความสําเร็จเชนเดียวกันกับศิษยเการุนพ่ี 

- การเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งท่ี 4 ในหัวขอ “Smart City and 

Connectivity” เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางความตระหนักรู ใหกับทุกภาคสวนในสังคม และแบงปนองคความรู 

8. Great Place To Live ไดแก 

 - ดําเนินการตัดแตงไมยืนตนและกิ่งไม เพื่อความปลอดภัยจากการหักโคนของตนไมกิ่งไม    

ท่ีตายแลว และปองกันก่ิงไมพาดแนวสายไฟฟาแรงสูง รวมถึงใบแจงจากผูใชบริการภายในมหาวิทยาลัย 

 - งานจัดการดานสุขภาวะ และควบคุมโรคระบาด ดําเนินการฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงลาย 

 - กิจกรรมปลูกตนไมสรางสวนราชพฤกษ (จํานวน 200 ตน) ตามโครงการปลูกปา 50,000 ตน    

ณ บริเวณริมบึงสีฐานฝงตะวันตก  

9. Collaboration/Coordination Project ไดแก 

 - นิทรรศการ "Jams Warehouse" Thesis Exhibition of Fine Arts and Design Ph.D. & 

M.F.A. in Culture Fine Arts and Design Research Programs ผลงานโดย นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 

สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร 

 - การจัดงาน “The Soft Power of Molam 4.0” x ระเบียบวาทะศิลป โดยการสนับสนุน

ของแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) ดานสังคม คนไทย 4.0 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมแสดงความชื่นชมตอกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) การถายทอดองคความรูไปสู   

แนวทางการปฏิบัติ เปนตน  

2. ที่ประชุมไดสอบถามขอมูลตัวบงชี้ที่ทําให percentile ของมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้น และ      

การดําเนินงานของโครงการ U2T โดยมีขอกังวลวา ดวยเปนโครงการระยะสั้น ผลการดําเนินงานอาจจะไมยั่งยืนหรือ

ตอบสนองความตองการไดไมดีนัก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรกันงบประมาณเพ่ือการติดตามและประเมินผลในระยะยาว 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 

กอนรายงานใหกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไดรับทราบตอไป 

ในการนี ้ รองอธิการบดีฝ ายบริหาร รองอธิการบดีฝ ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ            

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยมี The Academic Reputation Index ที่ดีขึ ้น ทั้งจากจํานวน MOU ของ

งานวิจัยตาง ๆ จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีเพ่ิมข้ึน การเลือก Peer list อยางละเอียดและรอบคอบมากยิ่งข้ึน  

2.  โครงการ U2T นั ้น มหาวิทยาลัยดูแล จํานวน 235 ตําบล มีการจางงาน 280 คน 

งบประมาณ 78 ลานบาท โดยครั้งนี้เปนโครงการระยะสั้นเพียง 3 เดือน เปาหมายใหมีผลงาน 1 ผลิตภันฑ/บริการ   

การอบรมถายทอดความรูใหแกชุมชน ผูจางงาน การศึกษา สํารวจ และจัดสงขอมูลทรัพยากรของแตละ     

ตําบล เพ่ือนําขอมูลเหลาน้ีไปพัฒนาตอไป 

3. มหาวิทยาลัยมุงเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก ทั้งการพัฒนาอาชีพ

อยางยั่งยืน ดานการศึกษา ตลอดถึงดานชุมชนและสังคมดวย 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2565     

เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 6/2565 

เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

        4.1 รายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติร ับทราบรายงานกระแสเงินสดและงบลงทุน ประจําเดือน 

พฤษภาคม 2565 ตามท่ีเสนอ 

 

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาล          

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ  

กอนเริ่มการพิจารณาวาระตอไป ประธานอนุญาตใหบรรจุวาระจร เปนระเบียบวาระที่ 4.3 

เรื่อง การขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร 

4.3 การขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตอินุมัติการเปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการดําเนินการ

สรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร จากเดิมท่ีอนุมัติใหขยายออกไป 60 วัน ถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2565 ใหเปล่ียนแปลงเปน 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 

อนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร จากเดิมออกไปอีก 4 วัน ถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 

2565 รวมเปน 64 วัน และหากการดําเนินการยังไมแลวเสร็จใหขอขยายระยะเวลาตอสภามหาวิทยาลัยได 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 ขออนุมัติแตงตั้งผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
  - รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม – 

5.2 ขออนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ 

    - รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม – 

กอนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3 รองศาสตราจารยธนชาติ นุนนนท ไดขออนุญาต

ท่ีประชุมเพ่ือออกจากหองประชุมและไมเขารวมการพิจารณาและลงมตใินระเบียบวาระดังกลาว 

ท่ีประชุมอนุญาตตามท่ีเสนอ 

5.3 ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจางโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร 

(Enterprise Resource Planning : ERP) 

    ขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติใหจัดจาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

บริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวงเงินคาจาง

ทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองรอยหาสิบลานบาทถวน) จากบริษัท ลานนาคอม จํากัด และมอบอํานาจให

อธิการบดีดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

5.4  (ราง) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    ขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ ท้ังนี ้ ขอใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

5.5 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.5.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการงบประมาณ การเงิน พัสดุ 

ทรัพยสินและการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 4)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน   

วาดวยการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 4) ตามท่ีเสนอ 

 

5.5.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 

การยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 ตามท่ีเสนอ 

 

5.5.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

                       (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

แตงตั้ง และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

    ขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 

และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ีเสนอ 

2. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 

และวิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ 

 

5.6 การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของลูกจางประจํา 

 - รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม - 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 583 คน    

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

 (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 27 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 8/2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนมิถุนายน 2565   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

7.3 รายงานผลการแตงตั้งผูรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
7.4 การจัดสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับกัญชงกัญชา 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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