
มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 10/2565 วันศุกรท่ี 7 ตุลาคม 2565  

ณ หองประชุมโรงแรม The Prince Park Tower Tokyo เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุน 

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

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

      ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทานที่ได

เสียสละเวลาและเดินทางมารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนสัญจร ณ ประเทศญี่ปุ น ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้น        

การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน จะมีบรรยายพิเศษเกี ่ยวกับเรื ่อง Society 5.0 ซึ ่งไดร ับเกียรติจาก

ผูทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุน จํานวน 2 ทาน ไดแก Professor Shigeyuki Abe และ Professor Satoru Miyano 

เพื ่อถายทอดประสบการณเกี ่ยวกับ Society 5.0 ของประเทศญี่ปุ นใหรับทราบและรวมซักถามแลกเปลี ่ยน

ประสบการณรวมกัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในชวงเชาแลว ชวงบายจะเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Society 

5.0 ณ บริษัท Mitsubishi Corporation, Tokyo 

        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 เปล่ียนแปลงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เดือนพฤศจิกายน 2565 

    เลขานุการไดแจงใหที ่ประชุมทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล        

บุญสมมาบูชานาค ประจ ําป  พ.ศ. 2565 ในระหว างว ันที ่  6 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บร ิเวณริมบึงส ีฐาน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทานรวมเปน

เกียรติในกิจกรรมดังกลาว ทั้งนี ้ กิจกรรมหลักที่สําคัญตาง ๆ จะกําหนดจัดขึ้นในวันอังคารที ่ 8 พฤศจิกายน 2565          

ดังนั ้น เพื ่อใหการเขารวมกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย ฝายเลขานุการจึงขอเปลี ่ยนแปลงกําหนดการประชุม            

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 11/2565 จากเดิมกําหนดเปนวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการ

เปนวันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 

และขอเรียนแจงเพิ่มเติมวา หลังเสริ้จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน สมาคมศิษยเกา  

คณะวิศวกรรมศาสตรจะขอมอบเงินสนับสนุนกองทุนวันศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน จํานวน 200,000 บาท 

       จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565    

เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 9/2565 

เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2565 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 11/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

     4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือนสิงหาคม 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจาย       

งบลงทุนประจําเดือนสิงหาคม 2565 ตามท่ีเสนอ 

 

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาล          

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ 

4.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาชดเชย พ.ศ. .... 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

คาชดเชย พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 

     5.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร 

        - รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม - 

 

5.2 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (แทนตําแหนงวาง)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล     

การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ดังนี ้

1.  อธิการบดี             เปนประธานกรรมการ 

2.  นายวิชัย ธัญญพาณิชย        เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

3.  นายปราโมทย วิทยาสุข       เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

4.  รองอธิการบดฝีายบริหาร        เปนกรรมการ 

5.  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    เปนกรรมการ 

6.  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  เปนกรรมการ 

7.  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล       เปนกรรมการและเลขานุการ 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย         
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 11/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 165 คน    

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

   (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 31 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนกันยายน 2565   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.3 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ยกเลิกการรับสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.4 งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจําป 2565 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 ขอเสนอแนะตาง ๆ จากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

     (1) ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ไดเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เพื่อใหวิทยาลัย    

การคอมพิวเตอรไดแสดงศักยภาพและกระตุนใหการดําเนินงานมีความกาวหนาเปนไปตามทิศทางและนโยบายของ
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 11/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 

สภามหาวิทยาลัย ดังนั้น เห็นควรใหวิทยาลัยการคอมพิวเตอรไดมารายงานและนําเสนอทิศทาง นโยบาย ตลอดถึง

การนําเสนอผลงานตาง ๆ ใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบเพื่อชวยใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอันเปนประโยชน

ตอการพัฒนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอรตอไป 

    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

(2) นายทวารัฐ สูตะบุตร ไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามท่ีบริษัท มิตรผล จํากัด ไดกําหนด

นโยบายเพื่อการพัฒนาและผลักดันใหจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางนวัตกรรมของอีสานและบริเวณลุมนํ้าโขง เพ่ือ

ดึงดูดการคา การลงทุน และการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ซ่ึงเรียกวา KHON KAEN INNOVATION CENTER (KIC) นั้น 

มหาวิทยาลัยมีแผนดําเนินการหรือกําหนดทิศทางเก่ียวกับเรื่องนี้อยางไรบาง 

    ในการนี้ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝายดิจิทัลไดใหขอมูลตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา          

บริษัท มิตรผล จํากัด ไดเชิญมหาวิทยาลัยเพื่อรวมพบปะและรับทราบทิศทางการดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว         

ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะพิจารณาแนวทางความรวมมือกับบริษัทฯ อีกครั้ง ท้ังนี้ ในโอกาสตอไปมหาวิทยาลัยจะเรียนเชิญ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเพื่อรวมเดินทางไปตึก KIC เพื่อจักไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณและ

พิจารณาแนวทางตาง ๆ รวมกับบริษัท มิตรผล จํากัด ตอไป 

    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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