
มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 9/2565 วันพุธท่ี 7 กันยายน 2565  

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

      ประธานไดแจงตอท่ีประชุม ดังนี้ 

      (1) ขอกลาวแสดงความยินดีแด นายทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    

ในโอกาสไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (OKMD) 

มติ ที่ประชุมรับทราบและรวมปรบมือแสดงความยินดีแด นายทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

      (2) ขอใหเลขานุการไดแจงรายละเอียดเพ่ือการเตรียมตัวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

สัญจร ณ ประเทศญี่ปุน ในระหวางวันท่ี 5-10 ตุลาคม 2565 

      เลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดใหมีการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนสัญจร ณ ประเทศญี่ปุน ในระหวางวันที่ 5-10 ตุลาคม 2565 นั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการได

ดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ เรียบรอยแลว และวันนี้ไดมีหนังสือแจงรายละเอียดการเดินทาง กําหนดการฉบับ

ปรับปรุง และการเตรียมตัวเพ่ือการเดินทางเขาประเทศญี่ปุน ซ่ึงมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. Vaccine COVID-19 

1.1 ญี่ปุนประกาศผอนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 (จากแหลงขาว 24 ส.ค. 2565) โดย

ระบุวานับตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2565 เปนตนไป ผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน โรคโควิด-19 ครบ 3 เข็มแลว 

สามารถเดินทางเขาประเทศญี่ปุนได โดยไมตองทําการตรวจหาเชื้อ (ตรวจ PCR) กอนเดินทาง 

ท้ังนี้ การฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม และยี่หอวัคซีนท่ีญี่ปุนยอมรับนั้น ไดแก 

• Pfizer 

• Moderna 

• Astrazeneca 

• Johnson & Johnson (รับวัคซีนเพียง 1 เข็ม) 

• Covaxin 

• Novavax 

หมายเหตุ : เปนการยืนยันไดรับวัคซีนจากหมอพรอม ตองเปดแสดงตอน check in สายการบิน 

และเขาประเทศญี่ปุน 

1.2 กรณีวัคซีนไมเปนไปตามขอ 1.1 กรุณาตรวจโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมงกอนเดินทางออกจาก

ประเทศไทย โดยใชแบบฟอรมตามท่ีสถานทูตญี่ปุนกําหนด ซ่ึงฝายเลขานุการไดแนบเอกสารใหแกทุกทานเรียบรอยแลว 

สําหรับกรรมการที ่อยู กร ุงเทพฯ กรุณาตรวจโควิด-19 ณ สถานพยาบาลที ่ท านสะดวก             

โดยมหาว ิทยาล ัยร ับผ ิดชอบคาใช จ าย ทั ้งน ี ้  ขอให ท านโปรดสงใบเสร ็จค าใช จ ายได ท ี ่ส ําน ักงานสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือดําเนินการเบิกจายตอไป 

สําหรับกรรมการและผูบริหารท่ีอยู จ. ขอนแกน กรุณาตรวจโควิด-19 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

(บริเวณเต็นทดานหนาโรงพยาบาลศรีนครินทร ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 : ซึ่งสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดประสานไวเรียบรอยแลว) 
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1.3 การเขาประเทศญี่ปุ น ทุกทานตองติดตั ้ง application ตามที่กําหนด (My SOS) และ

ลงทะเบียนไวลวงหนา https://mysosp.page.link/sfY2kRrviv4t4eFy7 

1.4 เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ขณะอยูประเทศญี่ปุน ขอความกรุณาทุกทานสวมหนากาก

อนามัย ตรวจ ATK ทุกเชา พรอมแจงผลกับทีมงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้ ไดเตรียมชุดตรวจ 

ATK และหนากากอนามัยสาหรับทุกทานไวแลว 

 

2. กําหนดการ (ฉบับปรับปรุง) 

       วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 ทุกทานพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 04.30 น.  

       วันที่ 6 ตุลาคม 2565 กิจกรรมสําคัญ ไดแก ทัศนศึกษาการจัดการสภาพแวดลอมของมหานคร

โตเกียว และรวมรับประทานอาหารค่ํากับทานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และคณะ ณ Chinzanso Garden 

       วันที่ 7 ตุลาคม 2565 กิจกรรมสําคัญ ไดแก การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 10/2565 

Presentation and Panel Discussion :  “Society 5.0 : Opportunity for All” Dr. Narongchai Akrasanee, Chairman of 

the KKU Council ,  “Japan Society 5.0 : The Plan and Its Implementation” Professor Shigeyuki Abe, Doshisha 

University ,  “AI-supported Healthcare System in Japan Society 5.0” Professor Satoru Miyano, Ph.D., ISCB Fellow 

Director, M&D Data Science Center, Tokyo Medical and Dental University และเข  า เย ี ่ ยมชม Society 5.0                      

ณ Mitsubishi Corporation, Tokyo 

       วันท่ี 8 ตุลาคม 2565 กิจกรรมสําคัญ ไดแก ทัศนศึกษาสถานท่ีสาคัญในมหานครโตเกียว 

       วันท่ี 9 ตุลาคม 2565 เดินทางกลับประเทศไทย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบกําหนดการเดินทางและรายละเอียดการเตรียมการตาง ๆ ในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนสัญจร ณ ประเทศญ่ีปุน ตามท่ีเสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 

และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 3/2565 

     อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน     

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

1. Education Transformation 

- การเขาหารือความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับ Nanyang Technological University 

(NTU) และ National University of Singapore (NUS) พรอมทั้งเยี่ยมชมศูนยวิจัยอันทันสมัย ERI@N Systems 

Engineering and Mobility Lab รวมถึง Centre for Augmented and Virtual Reality (NTU) โดยการเยี่ยมชม

ไดมีการหารือและแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางสองมหาวิทยาลัย 

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานพระราชวโรกาสให ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย นักวิจัยอาวุโส สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
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นํานายพงศกร คุณาสิทธิ์ ผูไดรับพระราชทานทุนสวนพระองค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาเฝาทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษา เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  

- คณะวิทยาศาสตรรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงาน “งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2565” ในแนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG : Bio–Circular Green Economy)”    

- สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการผลิต

บัณฑิตพันธุใหม พ.ศ.2561-2565 ของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก  หลักสูตรเทคโนโลยี

สมัยใหมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร รุนท่ี 1,  หลักสูตรพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรและ     

การคํานวณ, หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพดานการดูแลเด็กปฐมวัย, หลักสูตรฝกอบรมและปฏิบัติการเรงรัด        

ดานวิทยาการขอมูลและการประยุกต (Data Science and Applications), หลักสูตรระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ

สําหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  

2. Research Transformation 

- นิทรรศการผลงานว ิจ ัยงานมหกรรมงานว ิจ ัยแหงชาติ 2565 โดยมหาว ิทยาล ัยได               

นําผลงานวิจัยเขารวม 2 ผลงาน ไดแก PHARM2GM เซตผลิตภัณฑบํารุงผิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด (Cleansing 

Foam/Facial Mist/Intensive Serum/Serum Foundation) และผลงานซุปสุขภาพจากขาวโพดขาวเหนียวสีมวง

ผสมสมุนไพรตอความจําขณะทํางาน การเหนื่อยลา อาการตาแหง คุณภาพการนอนและโภชนาการสวนบุคคล  

- การจัดวิชาการนานาชาติดานนวัตกรรมสุขภาพดิจิทัล 18th ASIAN CONFERENCE ON 

COMPUTER AIDED SURGERY AND MEDICINE 2022: Digital Health Innovation  

- พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเดนและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2563 โดยในปนี้จะมีการ

มอบรางวัลรวม 39 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับเงิน 19 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับทอง 14 รางวัล    

รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับเพชร 5 รางวัล และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 1 รางวัล 

- การจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อสรางโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับคณะอาจารยและ

นักศึกษาในประเด็นสําคัญดานงานพัฒนาจากผูรูในทองถิ่นของไทย เกี่ยวกับวิถีชีวิต เกษตรอินทรีย และวิสาหกิจชุมชน 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทาง มีผูเขารวมศึกษาดูงานประกอบดวย อาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยริทซูเมกัน โอซากา 

ประเทศญี่ปุน จํานวน 6 คน บุคลากรจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 คน อาจารย

และนักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน (COLA) มหาวิทยาลยัขอนแกน จํานวน 3 คน 

- โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมประเทศไทย (Thailand Inno-biz Champion) หรือ 

“นิลมังกร ร ุ นที ่ 2” ในรอบ Orientation & Coaching Day โดยมีผ ู ประกอบการที ่ผ านเขาร วมรอบ จํานวน 30 ทีม                      

ซ่ึงผูประกอบการท่ีบมเพาะจากอุทยานวิทยาศาสตร มข. ผานเขารอบมีจํานวน 3 ราย ไดแก หางหุนสวนจํากัด เทวาหนุน (สเปรย

ดับกลิ่นในอากาศ) บริษัท ศรีม่ังมี จํากัด (ชาบูหมอไฟ  สูตรนํ้าปรุงรส) และหางหุนสวนจํากัด ตนสม สตูดิโอ (กีตารไมไผ) 

- IP เดนประจําเดือน :กรรมวิธีการผลิตโอลิโกแซคคาไรดจากซังขาวโพด ผู ประดิษฐ :        

ผศ.จิรวรรณ อภิรักษากร และคณะ คําขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000003 อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10683 สถานะ :   

ทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ กับบริษัท บริษัท นํ้าตาลสุรินทร จํากัด เปนระยะเวลา 1 ป 

3. Academic Service Transformation 
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- มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด (โลตัส) เพ่ือลดขยะอาหารใหเปนศูนยภายในป ค.ศ. 2030 (Zero food waste to landfill by 2030) 

4. Human Resource Management Transformation 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกําหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรม คานิยมองคกร มีกิจกรรม

แบงกลุมยอยเปน 5 กลุมตามคานิยม คือ S-M-A-R-T เพ่ือระดมสมองในการกําหนดพฤติกรรมและระดับพฤติกรรมคานิยม  

5. Management Transformation 

- โครงการประชุมชี้แจง และถายทอดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 18,745.5997 ลานบาท ประกอบดวย งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ 

จํานวน 5,000.8692 ลานบาท (รอยละ 26.68) งบประมาณเงินรายได จํานวน 13,744.7305 ลานบาท (รอยละ 73.32) 

- การจัดงาน “KKBS Success Celebrations on the Journey of Performance Excellence

ชื่นชมยินดีความสําเร็จของ KKBS บนเสนทางสูความเปนเลิศ” กิจกรรมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   

ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  พรอมยินดีในโอกาสที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไดผานการประเมิน 

EdPEx ระดับ 300 คะแนน รุนที่ 5 (ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2565 ซึ่งเปนคณะแรกของของกลุมคณะวิชาทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในประเทศไทยท่ีผานเกณฑคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

- การประชุมเครือขายผูอํานวยการกอง และสัมมนาโครงการ “จัดทําแผนบูรณาการเพ่ิม

ประสิทธิภาพงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย”  

6. Internationalization 

- การรวมหารือกับคณะผู แทนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ น เพื ่อหารือความ

รวมมือดานการวิจัยและดานการเรียนการสอนในโครงการ Campus Asia 6 เปนความรวมมือดานแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ในการพัฒนาหลักสูตรการสอนเพ่ือยกระดับความเปนนานาชาติ รวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา 5 แหงของเอเชีย ไดแก 

 1) East China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 2) Institute Teknologi Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 3)  Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี 

 4) Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

 5) University of Tsukuba ประเทศญี่ปุน 

 โดยในป 2565 ทางคณะศึกษาศาสตร จะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก KNUE จํานวน 1 คน และจาก UT 

จํานวน 3 คน และจะสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนยัง UT จํานวน 4 คน (โดยท่ีท้ังหมดเปนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา) 

- การประชุมหารือกับคณะผู แทนจาก Universitat Muhamadiyah Yogyakarta สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนดานการศึกษา การแลกนักศึกษาและ

บุคลากร รวมทั้งดานวิจัย และงานบริการชุมชน ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีบันทึกขอตกลงรวมมือทางวิชาการ

รวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา ณ ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 61 ฉบับ และมีนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย จํานวน 85 ราย 

- เครือขายผูปฏิบัติงานดานการตางประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน เขารวมกิจกรรม “การทูต

และพิธีทางการทูต” (Workshop on Diplomacy and Diplomatic Protocols)  

7. Collaboration/Coordination Projects 
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-  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางคูความรวมมือเครือขายทางศิลปวัฒนธรรม 

ในระหวางวันท่ี 1-5 สงิหาคม 2565 ณ เวียงจันทน และแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปกรรมรวมสมัยอาเซียน (The ASEAN contemporary 

art KKU workshop) ตอน “โลหะ และ เกลือ Metal and Salt”  

-  การจัดงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 โดยวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุน

อุตสาหกรรมภาพยนตรโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การถายทอดองค

ความรูและทักษะการสรางภาพยนตรและแลกเปลี่ยนมุมมองดานภาพยนตรใหกับประชาชนและผูที่สนใจการผลิต

ภาพยนตร นําไปตอยอดในวิชาชีพได  

8. Great Place To Live 

-   โครงการเรงดวน : วิเคราะหแนวทางการปรับปรุงระบบจราจรแยกคณะเภสัชศาสตร     

โดยแนวทางการปรับปรุง คือ ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคณะเภสัชศาสตร ท้ังนี้ สําหรับการดําเนินการปรับปรุงจุด

เสี่ยงทางรวมทางแยกอ่ืนๆ ก็จะเรงดําเนินการในโอกาสตอไป 

- วิเคราะหแนวทางการปรับปรุงโครงสรางระบบจราจร จุดเสี่ยงควรปรับปรุงเพิ่มระบบ

ไฟสัญญาณจราจร ไดแก 1. สามแยกคณะเภสัช  2. สี ่แยกสาธิตศึกษาศาสตร 3. สามแยกนิติศาสตร 4. สี ่แยก      

โนนพยอม 5. สามแยกศูนยแพทย 6 6. สามแยกตนสักสายรหัส 7. สามแยกศูนยแพทย 4  8. สามแยกศูนยเด็กเล็ก 

Day Care 9. สามแยกคณะสาธารณสขุศาสตร 10. สามแยกสนามเทนนิส-ขงจื่อ 

ขอมูล : ยานพาหนะเขา-ออกมหาวิทยาลัยยอนหลัง 1 เดือน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 

จํานวนยานพาหนะเขา-ออกทั้งหมด 155,283 เที่ยว จํานวนยานพาหนะเขา-ออกทั้งหมด 62,756 คัน แบงเปน

รถยนต : 77,363 เท่ียว รถจักรยานยนต : 77,363 เท่ียว 

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี รปภ. ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง แบงเปน 3 ผลัด 

1. บริการจราจรชั่วโมงเรงดวน ชวงเวลา 07.00-09.00 และ 15.00-17.00 น. ทางเขา-ออก ทางรวมทางแยก 

2. ตรวจตราดูแลความปลอดภัยตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

3. ตรวจตรายานพาหนะผานประตูเขา-ออกมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง 

4. ปฏิบัติภารกิจรวมกับกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตามท่ีรองขอ 

สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนขอใหมีการรายงานการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรท่ีวางไว อธิการบดีจึงขอเสนอรายงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนดังนี้ 

รายงานการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 3/2565 

1. Education Transformation 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรสูกระบวนทัศนใหม (Learning paradigm) 

OKR-01 จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนรูตามกระบวนทัศนใหม 

คาเปาหมาย 25 หลักสูตร ผลลัพธ ไตรมาส 3 จํานวน 26 หลักสูตร รอยละ 100 / ระดับผลงาน 5 

Action Plan 

สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศนใหม Initiative 

       1. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหมฯ  
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       2. โครงการพัฒนาอาจารยใหมีความรูและทักษะดานการจัดการเรียนและการสอนนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยตามกระบวนทัศนใหม KKU Initiative for Learning and Teaching (KKUiLT) 

3.ระเบียบฯ ปริญญาตรีฉบับใหม 

 

กลยุทธท่ี 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 

OKR-03 จํานวนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต  

คาเปาหมาย 15 ผลลัพธ ไตรมาส 3 จํานวน 26 รอยละ 173/ ระดับผลงาน 5 

Action Plan 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตทั้งที่ไมใหปริญญา (Non-Degree) และที่สามารถสะสม 

หนวยกิตมารับปริญญาในภายหลัง 

- หลักสูตร non-degree ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหมฯ โดย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

- หลักสูตรสําหรับคนทั ่วไป ของ สํานักหอสมุด เชน Financial Learning Programs :       

the series, Metaverse  

- หลักสูตร Reskills/Upskills/Newskills ท่ีดําเนินการโดย คณะ ศูนย สํานัก 

- หลักสูตร Re/Up/New Skills สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาครู

และโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (TSQP)  

- หลักสูตรโรงเรียนผูสูงวัยเพ่ือสงเสริมสมรรถนะและการสรางอาชีพเพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม ของฝายวิจัยฯ 

2. Research Transformation 

กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนใหเกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ ทํางานเปนทีม ตอเนื่องและมีผลกระทบสูง 

OKR 18 รอยละของบทความวิจัยตีพิมพในวารสาร Q1 

คาเปาหมาย รอยละ 38  ผลลัพธไตรมาส 3 รอยละ 46.06 รอยละ 121.2 ระดับผลงาน 5 

Action Plan 

การสงเสริมโปรแกรมวิจัยและกําหนดผลลัพธเปน Q1/T1 publication 

การสนับสนุนนักวิจัยศักยภาพสูง เมธีวิจัยและนักวิจัยอาวุโส โดยกําหนดผลลัพธเปน Q1/T1 publication 

การสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก โดยกําหนดผลลัพธเปน Q1 paper 

การเพิ่มเงินรางวัลและคา page charge ใหกับผูที่ตีพิมพในวารสารระดับ T1/Q1/Q2 และ     

งดการใหเงินรางวัลผูท่ีตีพิมพระดับ Quartile อ่ืน ๆ 

กลยุทธท่ี 4 สรางระบบนิเวศสําหรับการสรางนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) 

OKR ท่ี 22 จํานวนทรัพยสินทางปญญาท่ีมีการ licensing ใหผูประกอบการ (โครงการท่ี active) 

คาเปาหมาย 52 สัญญา  ผลลัพธ  91 สัญญา  รอยละ 171  ระดับผลงาน 5 

Action Plan 

โครงการผูประกอบการพบนักวิจัย 

โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูของมหาวิทยาลัยไปยังผูประกอบการ  

โครงการ IP Day  
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โครงการแสดงผลงาน ผาน Research & Innovation Expo 

นิทรรศการรวมกับภาคีภาครัฐและเอกชน 

3. Human Resources Management Transformation 

กลยุทธท่ี 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากร 

OKR ท่ี 28 ผลิตภาพของบุคลากร (เงินรายได)(ลานบาท/คน) 

คาเปาหมาย 1.04 ผลลัพธ 0.56 รอยละ 53.85 ระดับผลงาน  2 

Action Plan 

พัฒนาระบบและกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร 

สรางระบบ กลไกตาง  ๆใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน การนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน 

4. Academic Service Transformation 

กลยุทธท่ี 1 การบริการวิชาการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 

OKR 31 จํานวนงบประมาณดานบริการวิชาการ 

คาเปาหมาย 360 ลานบาท ผลลัพธ 241.26 ลานบาท รอยละ 67.02 ระดับผลงาน 3 

Action Plan 

โครงการ U2T เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  

การสงเสริมนักวิจัยเปนท่ีปรึกษาภาครัฐและเอกชน 

การสรางเครือขายการอบรมและการบริการวิชาการระดับนานาชาติ 

การบริการพัฒนาผลิตภัณฑชีวภัณฑใหกับกลุมเกษตรอินทรียและอุตสาหกรรมออยและมันสําปะหลัง 

โครงการ ITAP 

การจัดตั้งแพลทฟอรมการบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพและมาตรฐาน 

5. Management Transformation 

กลยุทธท่ี 4 นําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหาร 

OKR ท่ี 36 ความคืบหนาการวางระบบ ERP 

คาเปาหมาย ปงบประมาณ 2565 คือ เริ ่มมีการลงระบบ ผลลัพธ สําหรับปงบประมาณ 2565 ไดมี

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยไดมีการประมูลเสร็จสิ้นโดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบผลการประมูล ไดบริษัท ลานนาดอทคอม จํากัด 

เสนอผลิตภัณฑ oracle software  ในราคา 250 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทําสัญญา รอยละ 25 ระดับผลงานอยูท่ีระดับ 1 

Action Plan 

วางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองคกร รวมกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 

ตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางาน เพื่อเตรียมการขึ้นระบบ โดยการทบทวนขอมูล

องคกรท่ีเก่ียวกับระบบสารสนเทศท้ังหมด เชน ขอมูลสินทรัพย ขอมูลผังบัญชี ขอมูลนโยบายบัญชี ขอมูลบุคคล เปนตน 

เตรียมระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางดานสารสนเทศ 

เตรียมการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานของบุคลากร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการดูแลระบบ และการทํางานท่ี

ตองเปลี่ยนไปตามระบบบริหารจัดการใหม 

6. Digital Transformation 
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กลยุทธท่ี 1 การสรางสภาพแวดลอมท่ีพรอมสําหรับการทํางาน 

OKR ที่ 39 รอยละของบุคลากรที ่สอบผานทักษะดิจิทัล คาเปาหมาย รอยละ 50 ผลลัพธ        

(3 ไตรมาส) รอยละ 82.59 รอยละ 165 ระดับผลงาน 5 

Action Plan/ Initiative 

Digital Training for Staff 

Digital Intelligence Testing 

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาระบบการทํางานและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

OKR ที ่ 52 จํานวนงานสะสมที ่ได ร ับการพัฒนาใหมหรือปรับปร ุง (Digital Workflow)           

คาเปาหมาย จํานวน 20 ผลงาน ผลลัพธ จํานวน 21 ผลงาน รอยละ 105 ระดับผลงาน 5 

Action Plan/ Initiative 

จัดกิจกรรมสงเสริมการนําแนวคิดสูการผลิตและการจําหนายเชิงพาณิชย 

จัดโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหมสูภาคธุรกิจ 

7. Great Place To Live 

กลยุทธท่ี 3 สรางสุนทรียภาพใหเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย 

OKR ท่ี 44 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอม 

คาเปาหมาย รอยละ 70 ผลลัพธประเมินสิ้นป รอยละ  -  ระดับผลงาน – 

Action Plan/ Initiative 

ปรับปรุงสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 

พ้ืนท่ีลานกิจกรรมอเนกประสงค สถานท่ีออกกําลังกาย ถนนและทางเดินเทา ลานจอดรถ 

8. Internationalization 

กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนกลยุทธเพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ท่ีสูงข้ึน 

OKR ที่ 60 จํานวนสาขาวิชาของ มข. ไดรับการจัดอันดับ โดยการจัดอันดับของ THE หรือ QS 

World University Ranking หรือ Academic Ranking อื่น ๆ คาเปาหมาย จํานวน 6 สาขาวิชา ผลลัพธ จํานวน      

8 สาขาวิชา รอยละ 100 ระดับผลงาน  ระดับ 5 

Action Plan/ Initiative 

สนับสนุนกลยุทธเพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ท่ีสูงข้ึน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารฯ ประจําเดือนสิงหาคม 2565 

1.1 ที่ประชุมไดสอบถามเงื่อนไขการทําสัญญาอนุญาตใชสิทธิ์กรณีงานวิจัยกรรมวิธีการผลิต    

โอลิโกแซคคาไรดจากซังขาวโพด พรอมทั้ง ขอใหมหาวิทยาลัยนําเสนอแผนการจัดการการดําเนินงานทั้งระบบ

เก่ียวกับการบริหารงานวิจัยตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือไปสูการคาและการตลาดใหแกสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ

เพ่ือจะไดใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอไป 
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1.2 มหาวิทยาลัยมีความรวมมือในดานตาง ๆ กับตางประเทศคอนขางเยอะ ดังนั้น ควรมีการ

รวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหและเปรียบเทียบเพื่อการกระชับสัมพันธไมตรีกับเครือขายตางประเทศในสวนที่มีความ

ใกลชิดและตอเนื่องใหมากข้ึน 

1.3 มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธและสื่อสาร ทั้งเรื ่องการดูแล

นักศึกษา สังคม และระบบแวดลอมตาง ๆ ไปยังภายนอกใหมากข้ึน เพ่ือลดขอขัดแยงและสรางภาพลักษณท่ีดีใหแก

มหาวิทยาลัย 

 1.4 กรณีปญหาอุบัติเหตุและปญหาการจราจรตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เกิดไดจากหลาย

สาเหตุ อาทิ การใชทางสาธารณะเพ่ือการสัญจรผานมหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกจํานวนมาก การใชความเร็วใน

การขับขี่ การไมตระหนักถึงเรื่องวินัยการจราจร ฯลฯ ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองเรงดําเนินการแกไขแบบบูรณาการ

และตองทําอยางตอเนื่อง ทั้งกรณีเพิ่มลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็ว การกวดขันและปรับทัศนคติในดานวินัย     

จราจรอยางจริงจัง กําหนดมาตรการดูแลและเฝาระวังในแตละประตูทางเขา-ออก จัดทําสถิติและเฝาติดตาม

อุบัติเหตุตาง ๆ เพ่ือดูแนวโนมและกําหนดมาตรการเพ่ือแกไขปญหาในแตละพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

1.5 ที่ประชุมไดสอบถามการดําเนินงานตลอดถึงความกาวหนาของการนําระบบหุนยนตเพ่ือ

มาชวยในการทางการแพทยของมหาวิทยาลัย 

2. รายงานการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 3/2565 

2.1 สัดสวนรายไดตอจํานวนบุคลากรเปนตัวเลขที ่คอนขางตํ ่า ทั ้งนี ้ มหาวิทยาลัยควร

ตรวจสอบปญหาหรือขอจํากัดท่ีเปนอุปสรรคและสงผลกระทบตอเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง 

2.2 ระบบ ERP ซี่งมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ จะเปนระบบที่สําคัญซึ่งตองติดตามอยาง

ระมัดระวังและจริงจังเพ่ือใหระบบและการใชงานเปนไปอยางสอดคลอง ซ่ึงจะชวยแกไขปญหาของระบบงานไดอยางแทจริง 

2.3 มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเพื ่อแกไขปญหาการรับงานจากภายนอกของบุคลากร      

โดยไมผานหรือไมไดแจงมหาวิทยาลัยใหรับทราบ ซ่ึงสุมเสี่ยงอาจเปนความผิดในดานจรรยาบรรณหรือวนิัยได 

2.4 เพื ่อให รายงานผลการปฏิบ ัต ิงานม ีความทาทายและสะทอนประสิทธ ิภาพใน               

การบริหารงานมากยิ่งข้ึน จึงขอใหอธิการบดีไดจัดทํารายงานในลักษณะ CEO Report เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ในการนี้ อธิการบดี รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รองอธิการบดีฝายบริหาร และ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาไดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. กรณีการทําสัญญาอนุญาตใชสิทธิ ์งานวิจัยกรรมวิธ ีการผลิตโอลิโกแซคคาไรดจาก            

ซังขาวโพด นั้น มหาวิทยาลัยจะไดรับเงินสวนแรกลวงหนาและเงินตอบแทนการใชสิทธิ์เปนรายป ทั้งนี้ ในเบื้องตน

เปนการทําสัญญาใชสิทธิ์เพียงหนึ่งป หากการดําเนินการเปนไปดวยดีก็จะมีการตอสัญญาในปตอ ๆ ไป 

2. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอุบัติเหตุและการจราจรมาอยางตอเนื่อง 

ปจจุบันมีระบบ Smart Gate สามารถตรวจสอบแผนปายทะเบียนรถเขา-ออกไดทุกคัน มีระบบเตือนความเร็วใน 

ทุกแยกจราจรและในจุดเสี่ยงตาง  ๆและแผนการดําเนินการตอไปจะเพ่ิมระบบการลงทะเบียนและตรวจสอบรถเขา-ออกทุกคัน

โดยเนนใหบุคลากรภายในสามารถสัญจรไดสะดวกและเพ่ิมภาระการตรวจสอบในสวนรถจากภายนอกใหมากข้ึน 

3. มหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาและสงเสริมการนําระบบหุนยนตมาชวยในทางการแพทย ทั้งนี้ 

ตองรอระบบสัญญาณ 5G ใหเรียบรอยกอน เพ่ือมิใหเกิดความลาชาของการรับสงขอมูลสัญญานทางอิเล็กทรอนิกส 
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4. การรายงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ไตรมาส 3/2565 ในสวนรายไดตอบุคลากรนั้น        

เปนสัดสวนเฉพาะเงินรายไดโดยไมรวมถึงเงินงบประมาณแผนดิน ซึ่งการบันทึกรายไดจะคงขาดในสวนรายไดของ    

คณะแพทยศาสตร ประมาณ 890 ลานบาท และรายไดจากโครงการ U2T ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปงบประมาณคาดวารายได

ตอบุคลากรจะมีตัวเลขท่ีใกลเคียงกับงบประมาณปท่ีแลวมา 

5. มหาวิทยาลัยไดพยายามชี้แจงและสรางความเขาใจใหแกบุคลากรที่รับงานบริการวิชาการ

ตลอดถึงงานวิจัยตาง ๆ จากภายนอก ใหเขาสูระบบการรายงานตอมหาวิทยาลัย เพ่ือลดความสุมเสี่ยงตอการกระทํา

ผิดวินัยและสัญญาตาง ๆ ใหดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยในฐานะนิติบุคคล เพ่ือลดปญหาขอขัดแยงของบุคลากรกับ

เอกชนภายนอกไดอีกดวย   

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ         

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565    

เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 8/2565 

เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2565 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

     4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือนกรกฎาคม 2565 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจาย       

งบลงทุนประจําเดือนกรกฎาคม 2565 ตามท่ีเสนอ 

 

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาล          

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 

      5.1 การสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร 

        5.1.1 ขออนุมัติขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการดําเนินการสรรหา

คณบดีคณะนิติศาสตรออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแตวันท่ี 8 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2565 วันที่ 7 ตุลาคม  2565 

5.1.2 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร (แทนตําแหนงวาง)  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติให รองศาสตราจารยวรานุช    

ปติพัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร 

(แทนตําแหนงวาง) ตามท่ีเสนอ 

 

5.2 การสรรหาคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

        - รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม – 

 

5.3 ขออนุมัติขยายเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน

เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการดําเนินการของคณะกรรมการฯ 

ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 ตามท่ีเสนอ 

 

5.4 การขอถอนอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของลูกจางประจํา 

        - รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม - 

 

5.5 แผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน และคําขอ     

ตั้งงบประมาณรายจาย กรณีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการกอหนี้ผูกพันงบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. อนุมัติใหยกเวนการปฏิบัติตามขอ 15 (6) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน และ    

คําขอตั้งงบประมาณรายจาย กรณีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการกอหนี้ผูกพันงบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณ ตามท่ีเสนอ 

 

5.6 ขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ 

        - รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม – 

 

5.7 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

5.7.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2565 วันที่ 7 ตุลาคม  2565 

5.7.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประเภทวิจัย และประเภทสนับสนุน 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย วาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประเภทวิจัย 

และประเภทสนับสนุน ตามท่ีเสนอ 

5.7.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาชดเชย  

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลรับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยคาชดเชย โดยขอใหปรึกษาและหารือรวมกับ นายบวรนันท ทองกัลยา กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ อีกครั้ง 

ท้ังนี้ ใหระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใช ตั้งแต 1 ตุลาคม 2565 และเม่ือดําเนินการ

แลวเสร็จใหนําเสนอเพ่ือพิจารณาตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวตอไป 

 

 5.7.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกวาหนึ่งปริญญา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกวา  

หนึ่งปริญญา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามท่ีเสนอ 

 

5.7.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะสหวิทยาการ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสหวิทยาการ ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 153 คน    

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 10/2565 วันที่ 7 ตุลาคม  2565 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

(1) ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(2) ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

   (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

และการขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

   มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 23 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนสิงหาคม 2565   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนพนวาระการดํารงตําแหนง 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบและรวมปรบมือแสดงความขอบคุณ 
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