
มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 11/2565 วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2565  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

      ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา ขออภัยคณะกรรมการฯ ทุกทาน ท่ีเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม

จากเดิมวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2565 เปลี่ยนเปนวันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดงาน

เทศกาลสีฐานเฟสติวัล ประจําป 2565 ระหวางวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565 และวันนี้จะมีพิธีเปดงานลอยกระทง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2565 ดังนั้น จึงไดเลื่อนการประชุมเพื่อใหคณะกรรมการฯ ทุกทานไดเขารวมพิธี

เปดงานดังกลาวและรวมกิจกรรมเทศกาลสีฐานเฟสติวัลครั้งนี้ 

            จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

       กอนการพิจารณาระเบียบวาระที ่ 2.1 เลขานุการไดแจงใหที ่ประชุมทราบวา ขอขอบคุณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน ไดแก นายสุนทร อรุณานนทชัย และนายทวารัฐ สูตะบุตร 

ที่ไดมอบหนังสือเรื่อง “คิดอนาคต” และ “THE KNOWLEDGE ECO-NO มู(เตลู)” ตามลําดับ ใหแกคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยในโอกาสนี้ดวย หลังจากนั้นจึงเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2.1 ตอไป 

2.1 รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (แทนตําแหนงวาง) 

    เลขานุการไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา  

                (1) ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 

         ตามที่ นายสมศักดิ ์ จังตระกุล ไดพนจากตําแหนงผู ว าราชการจังหวัดขอนแกน เนื ่องดวย

เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงมีผลใหพนจากการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   

ตามไปดวย ทั้งนี้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มาตรา 20 (4) กําหนดไว ดังนี้ “มาตรา 20 ใหมีสภา

มหาวิทยาลัย ประกอบดวย ... (4) นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ประธานสภา

พนักงาน และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 

2565 เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ โดยลําดับท่ี 11 ไดแตงตั้งให นายไกรสร กองฉลาด ดํารงตําแหนงผูวาราชการ

จังหวัดขอนแกน สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เปนตนไปนั้น ดังรายละเอียดปรากฎตามประกาศ    

ราชกิจจานุเบกษา เลม 139 ตอนพิเศษ 227 ง วันท่ี 26 กันยายน 2565 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 26 กันยายน 

2565 เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ 

  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร 

     ดวย รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร    

ไดครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน 2565 ซ่ึงมีผลใหพนจากตําแหนงกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหารตามไปดวย ในการนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม 

ครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2565 ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเลือกกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร พ.ศ. 2559 เรียบรอยแลว ผลปรากฏวา รองศาสตราจารยดรุณี โชติษฐยางกูร 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร แทนตําแหนงที่วาง            
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 

ดังรายละเอียดปรากฎตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่ 2497/2565) เรื ่อง ผลการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร แทนตําแหนงท่ีวาง 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวตอนรับท้ัง 2 ทาน  

                        มติ ท่ีประชุมรับทราบ และรวมปรบมือแสดงการตอนรับ  

 

2.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2566 

 เลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําป พ.ศ. 2566 เปนไปดวยความเรียบรอย ฝายเลขานุการจึงขอเสนอกําหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

ครั้งท่ี วันท่ี เดือน หมายเหตุ 

1 11 มกราคม สัปดาหแรกอยูในชวงเทศกาลปใหม 

2 1 กุมภาพันธ  

3 1 มีนาคม  

4 5 เมษายน  

5 3 พฤษภาคม  

6 7 มิถุนายน  

7 5 กรกฎาคม  

8 (วันศุกร) 4 สิงหาคม วันพุธท่ี 2 หยุดเนื่องในวันเขาพรรษา 

9 6 กันยายน  

10 4 ตุลาคม การประชุมสัญจร ณ ตางประเทศ 

11 1 พฤศจิกายน  

12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กรรมการสภาฯ เขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

หมายเหตุ :  1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย กําหนดเปนวันพุธแรกของทุกเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น.  

                   กําหนดการขางตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีประธานเห็นสมควร 

  2. เดือนมกราคม 2566 กําหนดเปนวันพุธในสัปดาหท่ีสอง เน่ืองจากสัปดาหแรกอยูในชวงเทศกาลปใหม 

  3. เดือนสิงหาคม 2566 วันพุธท่ี 2 ตรงกับวันเขาพรรษา จึงกําหนดเปนวันศุกรท่ี 4 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก                

      คณะกรรมการฯ หรืออนุกรรมการฯ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งสามารถดําเนินการไดกอนวันประชุมสภาฯ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

                     มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

2.3 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2565 

   อธิการบดีไดแจงใหที ่ประชุมทราบวา ในเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู บริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและ

งานประจําท่ัวไป อาทิ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 

1. Education Transformation 

- โครงการจัดตั ้ง KKU Initiative for Learning and Teaching (KKUiLT) ไดจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการเรียนการสอนเพื่อสรางเครือขายของบุคลากรดานการสอน หัวขอ “Assessment is 

Learning” และหัวขอ “Feedback for Learning” 

- รศ.ศักรินทร นนทพจน อาจารยหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ       

ไดปรับปรุงขอมูลความเชี่ยวชาญในสาขาวิชายอยเปนสาขาเศรษฐศาสตรการทองเที่ยว (Tourism Economics) 

และผลการจัดอันดับประจําเดือนตุลาคม ถูกจัดลําดับท่ี 1 ของโลก ประจําป 2023 ในสาขายอย Tourism Economics  

- การจัดสัมมนาแนวทางสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมของ

อาจารยในการเขาสูกระบวนการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand-PSF) 

2. Research Transformation 

- ผลงาน “อุปกรณปรับแตงจมูกสําหรับผู ปวยปากแหวงเพดานโหว (Nasal Creator 

Device)” ของ รศ.พูนศักดิ์ ภิเศก และทีมงานนักศึกษา อาจารย จากคณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร 

และคณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับ “รางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเดน” 

- การลงนามความร วมม ือทางว ิชาการ ก ับ Australian National Phenome Centre 

(ANPC) มหาวิทยาลัย Murdoch ประเทศออสเตรเลีย 

- IP เดนประจําเดือน : 

 สูตรเพียวเรขาวผสมธัญพืชสําหรับผูท่ีมีปญหาเคี้ยวกลืน ผูประดิษฐ : ดร.พิมพนิภา หิรัณยสร 

และคณะ สถานะ : อยูในกระบวนการหาผูประกอบการ อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 2203002029 

ยาสีฟนนํ้า ผูประดิษฐ : ศาสตราจารยสุวิมล ทวีชัยศุภพงษ และคณะ สถานะ : ทําสัญญา

ถายทอดเทคโนโลยีกับบริษัท เอสเค มะลิวรรณ จํากัด เปนระยะเวลา 5 ป อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 2003002223 

เครื่องคัดแยกคุณภาพพลาสมาที่บรรจุในถุง ผูประดิษฐ : รศ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข และ

คณะ สถานะ : อยูในกระบวนการหาผูประกอบการ อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 2103003619 

3. Human Resource Management Transformation 

- พิธีบายศรีสูขวัญผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2565 “สูเสนชัยวัยเกษียณ ความพากเพียร     

ที่ภาคภูมิ” ผูเกษียณอายุราชการ จํานวน 267 ทาน เปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 45 ทาน และบุคลากร      

สายสนับสนุน จํานวน 222 ทาน 

4. Digital Transformation 

- การจัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ณ หองประชุม ชั ้น 4 อาคาร 50 ป      

วิศวรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีผูสนใจเขารวมกิจกรรม 468 คน (Online 243 คน และ Onsite 225 คน) 

5. Internationalization 

- มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด (Stanford University) ไดจัดอันดับนักวิทยาศาสตรที่มีผลงานตีพิมพ

และอางอิงสูงที่สุดติด Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University) ป 2021 ในสาขาวิชา

ตาง ๆ  จากนักวิทยาศาสตร มากกวา 100,000 คน จาก 22 สาขาหลัก 176 สาขายอย โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 

ติดอันดับในประเภท Career long data to end of 2021 จํานวน 13 คน และประเภท Single year impact 2021 

จํานวน 22 คน  

- การจัดอันดับ THE World University 2023 มหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับทั ้งสิ้น 

1,799 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใหมที่ไดรับการจัดอันดับเพิ่มขึ้น 137 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน  

อยูในอันดับ 1,201-1,500 ของโลก และเปนอันดับท่ี 7 ของประเทศไทย 

- การจัดอันดับ THE World University Ranking by Subjects 2023 มีสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับโลกเพิ่มขึ้น 1 สาขาวิชา คือ Computer Sciences รวมเปน 8 สาขาวิชา 

จาก 11 สาขาวิชาท่ีมีการจัดอันดับโดย THE 

- Quacquarelli Symonds ไดประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความยั่งยืน QS 

Sustainability 2023 เพื ่อประเมินถึงการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการจัดการกับปญหาดาน

สิ่งแวดลอมและสังคม โดยมีมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดอันดับท้ังสิ้น 700 แหง จาก 71 ประเทศ ซ่ึงมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับ 7 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (151-160), มหาวิทยาลัยเชียงใหม (301-320), 

มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร   (301-320), มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีพระจอมเกล าธนบ ุร ี  (341 -360), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (451-500), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (451-500) และ มหาวิทยาลัยมหิดล (501-550) 

- Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ สาธารณรัฐเวียดนาม ประจําจังหวัดขอนแกน พรอมคณะ 

เขาประชุมหารือรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

6. Great Place To Live 

-  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดโครงการเสวนา Reinventing KKU Campus เพ่ือ

ประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยโครงการกอสรางหอพัก

นักศึกษา โครงการสรางที่พักสําหรับบุคลากร โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารกลาง (Complex) โครงการ

กอสรางท่ีจอดรถยนต และโครงการปรับปรุงบริเวณอาคารสิริคุณากร 

7. Good Governance 

- มหาวิทยาลัยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใชท่ีจําเปนในโครงการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หวงใย ชวยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจําปงบประมาณ 2566 เพ่ือมอบใหผูประสบภัยนํ้าทวม  

8. Collaboration/Coordination Projects 

- ศูนยศิลปวัฒนธรรมรวมกับศิลปน จังหวัดชลบุรี จัดโครงการนิทรรศการ CHONBURI ARTIST 

EXHIBITION นิทรรศการศิลปกรรม "ศิลปนชลบุรี“ ซ่ึงจัดแสดง ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน  

- มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2565 ณ วัดศรีนวล     

จังหวัดขอนแกน ยอดปจจัยเปนบริวารกฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2565 จํานวน 2,325,634 บาท 

ในการนี้ ประธานใหนําเรื่อง “โครงการ KKU AI Supported Healthcare System” บรรจุ

วาระเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมเปนระเบียบวาระท่ี 4.7 

 

 

 



5 

มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ท่ีประชุมใหความสนใจและสอบถามเก่ียวกับ Omics Economy, Mycoplasma ตลอดถึง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและสรางความเขมแข็งระดับหลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจดําเนินการ

รวมกับภาคเอกชนหรือสวนการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาและตอบสนองความตองการ (Demand Side) ไปพรอมกัน  

2. ผลการจัดอันดับในสวนของ Industry Income จาก Time Higher Education World 

Ranking ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  ในระดับเดียวกันแลว เห็นวามหาวิทยาลัยไดคะแนนคอนขางนอย 

ดังนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการเรื่องดังกลาวดวย 

3. แนวโนมการจางงานของภาคเอกชนจะเปลี่ยนจากระบบการสัมภาษณหรือกระบวนการ

สอบคัดเลือกตาง ๆ เปนการเลือกเฟนจากทักษะที่ปรากฎตามประวัติสวนบุคคล ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยสราง

มาตรฐานบัณฑิตหรือการพัฒนาทักษะผูเรียนใหเปนที่ยอมรับและสอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน

ภายนอกไดอยางแทจริง ก็จะสรางคุณคาใหแกบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได 

4. การเดินทางไป Study Visit : Society 5.0 at Mitsubishi Corporation ณ ประเทศญี่ปุน 

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นั้น ถือเปนโอกาสที่ดีมากในการศึกษาเรียนรู การสรางความสมดุลระหวาง Energy 

Transformation : Digital Transformation (EX : DX) ซ่ึงยังคงเปนความทาทายในการดําเนินการไปสู Economy 

of Green ไดคอนขางยาก 

ในการนี้ อธิการบดีใดใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. กระบวนการทางการแพทยในการสกัด Antibody จากพลาสมาของผูปวยเปนกระบวนการ

รักษาท่ีมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง แตเนื่องดวยคาใชจายคอนขางสูงจึงยังไมเปนท่ีนิยมสําหรับการรักษาโดยท่ัวไป 

2. การบริหารและสรางความเขมแข็งในระดับหลักสูตรตาง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปน

ยุทธศาสตรสําคัญในเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งปจจุบันคณะและบุคลากรมีความเขาใจและใหความสําคัญ

กับเรื่องดังกลาวมากข้ึน ท้ังนี้ กระบวนการและกลไกในการดําเนินการอาจจะยังไมชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยกําลังเรง

ดําเนินการเพื่อกําหนดแนวทางรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เบื้องตนกําหนดใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเปน

ศูนยกลางในการดําเนินการ (Contact Point) ในเรื่องดังกลาว 

3. ขอเรียนแจงเพื่อทราบเพิ่มเติมวา ดวยในระหวางการเดินทางไปลงนามความรวมมือทาง

วิชาการ กับ Australian National Phenome Centre (ANPC) นั้น มหาวิทยาลัยไดสูญเสียบุคลากรท่ีสําคัญยิ่ง คือ 

ศาสตราจารย นพ.ณรงค ขันตีแกว รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยมะเร็งทอนํ้าดี ในการนี้ มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และนายเตช บุนนาค อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ซ่ึงชวยประสานงานในการนําทานกลับประเทศไทยเพ่ือมาทําพิธีทางพุทธศาสนาไดเปนท่ีเรียบรอย 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 10/2565 

เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 10/2565 

เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

     4.1 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 (1) รายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2565 ตามท่ีเสนอ 

(2) รายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือนกันยายน 2565 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจาย       

งบลงทุนประจําเดือนกันยายน 2565 ตามท่ีเสนอ 

 

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาล          

ศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ 

 

4.3 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2565     

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

4.4 รายงานผลการติดตามขอสังเกตของผู สอบบัญชี (ธรรมนิติ) กรณีรายงานการเงินของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2564 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.5 รายงานความกาวหนาและแผนการดําเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแกน                        

สูองคกรศูนยสุทธิดานการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ 

ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 

4.6 รายงานผลการอุทธรณตอกรมบัญชีกลาง กรณีการดําเนินการจัดจางโครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบผลการอุทธรณตอกรมบัญชีกลาง กรณีการดําเนินการ

จัดจางโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร (Enterprise Resource Planning : 

ERP) ตามท่ีเสนอ 

 

4.7 โครงการ KKU AI Supported Healthcare System 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติสนับสนุนโครงการดังกลาว และมอบหมายใหอธิการบดี     

รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี ่ยวของและรายงานผลการดําเนินงาน       

ใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบเปนระยะ ๆ ตอไป   

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งเสนอเพ่ือพิจารณา 

     5.1 ขออนุมัติแตงตั้งผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล 

        - รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม – 

 

 5.2 ขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด เปนผูสอบ

บัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 ตามท่ีเสนอ 

 

5.3 การพิจารณาขอบังคับและกฎเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

     5.3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหเพิ่มขอจํากัดสิทธิ์ของคณะกรรมการสรรหาฯ ตาม

ขอเสนอแนะของที ่ประช ุม และเม ื ่อด ําเน ินการเร ียบร อยแล ว จ ึงม ีมต ิ เห ็นชอบ(ร าง) ข อบ ังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2) ตามท่ีเสนอ 

 

     5.3.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะโดยสรุป  (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท ี ่ประชุมพิจารณาแลว จ ึงมีมต ิเห ็นชอบใหคณะกรรมการปร ับปร ุงข อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา รับขอสังเกตและขอคิดเห็น

เสนอแนะเพ่ือพิจารณาทบทวนและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวตอไป 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 

5.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร 

   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ รวมท้ัง           

ใหนําขอเสนอแนะในสวนของการทบทวนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไปพิจารณาตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 139 คน    

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

   (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมลับแนบทายรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

4.  
6.4 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (แทนตําแหนงวาง) 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งให รองศาสตราจารยเพ็ญศรี เจริญวานิช 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ดํารงตําแหนงกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน           

แทนตําแหนงท่ีวาง ตามท่ีเสนอ 
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มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 1/2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 

6.5 การรับนักเรียนผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2566   

 มติ  ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักเกณฑและรายละเอียดตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2466/2565) เรื่อง การรับนักเรียนผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ระดับปริญญาตร ีรอบท่ี 1 (Portfolio) ประจําปการศึกษา 2566 ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนตุลาคม 2565   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.3 การยกเวนการปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ 

การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.4 รายงานผลคําพิพากษาศาลปกครองขอนแกน 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.5 รายงานผลการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลกาลพฤกษทองคํา ประจําป พ.ศ. 2565 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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