
 
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ครั้งที่ 10/2559 
 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559  

        ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอกล่าวต้อนรับ

และขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26 ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่าน
ร่วมแรงร่วมใจในการท างานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
 ก่อนเริ่มการพิจารณาอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้เสียสละ
เวลาและให้เกียรติตอบรับเข้าร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ และเพ่ือให้การด าเนินการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมว่า ขอน าระเบียบวาระท่ี 5.6   
มาพิจารณาก่อน พร้อมทั้งขออนุญาตให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือชี้แจง
และรับทราบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้วย 
 มติ ที่ประชุมอนุญาตตามเสนอ 
 

5.6 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้ 
     1. เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นายเตช บุนนาค ให้ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     2. เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ทั้งนี้ ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ วันที่        
19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 

    ในการนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้เสนอชื่อ นางสุภารัตน์ มูลศรี รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  19 
กันยายน 2559 เป็นต้นไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุภารัตน์ มูลศรี 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ตามเสนอ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพธุที่ 5 ตุลาคม 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

2.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย      และ
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น และรายชื่ อกร รมการสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26 
             อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 รวมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยจึงขอสรุปรายชื่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26 ดังนี้ 
 

1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี                                     นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายเตช บุนนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
18. รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดี 
19. นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน  เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
21. นายอ านาจ  พรหมสูตร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
22. รองศาสตราจารย์สมหมาย  ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
23. รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
24. รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
25. รองศาสตราจารย์วนิดา  แก่นอากาศ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
26. ศาสตราจารย์บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น คณะแพทยศาสตร์ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพธุที่ 5 ตุลาคม 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

27. รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
28. รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรืองชยจตุพร คณะเภสัชศาสตร์ 
29. นางกาญจนศรี  สิงห์ภู่ คณะแพทยศาสตร์ 

   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
2.2 บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

           เลขานุการได้เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้รวบรวมเอกสารแนะน าบทบาทหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและพิจารณาใช้
ประโยชน์ อาทิเช่น อ านาจหน้าที่และบทบาทสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
วีดิทัศน์แนะน ากรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 26 และแนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น          
วีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2559 เป็นต้น 

   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 2.3 รายงานพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558-2562)  
     - ขอถอนระเบียบวาระเพื่อน าเสนอในคราวต่อไป- 

        ในการนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ด้วยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพ่ิงจะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 จึงท าให้การเรียนเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มี
ระยะเวลากระชั้นชิดมาก แต่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ วันที่    2 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัย
จะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย แผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น   จึงขอให้ทุกท่านโปรดเตรียม
ข้อเสนอแนะและแผนงานต่างๆ เพ่ือมาร่วมกันก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ชุดที่ 26 ต่อไป ทั้งนี้ หลักการตามแนวคิดเดิมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 25 ซึ่งได้
ก าหนดไว้ 4 ด้าน คือ 1) Green and Smart Campus 2) Excellent Academy 3) Culture and Care Community    4) 
Creative Economy and Society  
       และการประชุมในครั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ิมเติมเพ่ือบูรณาการและก าหนด
แผนงานนโยบายต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 26 ต่อไปด้วย  

   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพธุที่ 5 ตุลาคม 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3 รับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2559 
               เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ที่พิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด  
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคาร
และการลงทุน และรายงานกระแสเงินสดประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง  ๆของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ร่วมเป็นประธานและกรรมการ 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้ 

คณะกรรมการที่ว่างลง เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง  
1.คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 1. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์   

2. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ               
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
 

2.คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 

1. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์                  
2. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร   
3. นางกาญจนศรี สิงห์ภู่                     

เป็นประธานกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
 

3.คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.จ.ม.) 
 

1. นายเตช บุนนาค                          เป็นประธานกรรมการ 

4.คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 1. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์    
 

เป็นประธานกรรมการ 

5. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      
ผู้ ไ ด้ รั บก าร  ต่ อ เ วลาราชกา ร  65  ปี  สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง   
2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์    
3. ศาสตราจารย์ศาสตรี เสาวคนธ์          
4. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์                   
5. ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น       

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
 

6.คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ                
2. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์              
3. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์                  

เป็นประธานกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพธุที่ 5 ตุลาคม 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

คณะกรรมการที่ว่างลง เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง  
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง   
5. นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล            
6. นายปราโมทย์ วิทยาสุข                   
7. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน   
8. นส.กฤษณวรรณ อาทิตย์ต้ัง                 
9. นส.ปาลิดา ไทยวัชรามาศ                    

เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

7.คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
 

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล         
2. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์                   
3. นายปราโมทย์ วิทยาสุข                  
4. นายคุรุจิต นาครทรรพ                   
5. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์                  
6. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์              
7. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล            
8. ผศ.สุทิน เวียนวิวัฒน์                      

เป็นประธานกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ    
                

8.คณะกรรมการด้านการ 
  บริหารจัดการที่ดี 

1. นายเตช บุนนาค                          
2. รศ.วีระพงษ์ แพสุวรรณ                  
3. นายอ านาจ พรหมสูตร                  
4. นายสุรพล เพชรวรา                     
5. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข                      
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล            
    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
7. ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น                     
8. รศ.เจนจิรา เรืองชยจตุพร                
9. นางกาญจนศรี สิงห์ภู่         
             
10. รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์  
11. ผู้อ านวยการกองแผนงาน                

เป็นประธานกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
 
เป็นกรรมการ 
 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ  
เป็นกรรมการ    
เป็นกรรมการและเลขานกุาร  
เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ      
         

9.คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของ
อธิการบดีฯ 

1. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ              
2. ศ.เกียรติคุณวิชัย บุญแสง               
3. นายสมศกัดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล          
4. นายอ านาจ พรหมสูตร                  
5. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์             

เป็นประธานกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
 

10. คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลน
ทุนทรัพย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์             
2. รศ.วนิดา แก่นอากาศ                   

เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพธุที่ 5 ตุลาคม 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

คณะกรรมการที่ว่างลง เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง  
11. คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 

1. นายเตช บุนนาค                          
2. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์             
3. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์   

เป็นประธานกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
 

12. คณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์             เป็นกรรมการ 

13. คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์
และอัตราเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในมหาวิทยาลัย 
 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์   
2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์         
3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์                   
4. นายอ านาจ พรหมสูตร                        
5. รศ.สุมนต์ สกลไชย                             

เป็นประธานกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
เป็นกรรมการ 
 

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย สภามหาวิทยาลัยขอนแกน่ จ านวน 8 องค์คณะ ได้แก่ 
 

 

1. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
สีเขียว (Green Campus) 

1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี                  
2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์          
3. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       
4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์                
5. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์            
6. รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน    
 

เป็นประธานอนกุรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการและ                                              
เลขานุการ 
 

2. คณะอนุกรรมการด้านกิจการในอนุภมูิภาค 
ลุ่มน้ าโขง (GMS) 

1. นายสุรพล เพชรวรา                     
2. นายเตช บุนนาค                         
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                
5. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย       
6. รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ      
 

เป็นประธานอนกุรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการและ                                                 
เลขานุการ 
 

3. คณะอนุกรรมการด้านพลังงาน (Energy) 1. นายคุรุจิต นาครทรรพ                   
2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์   
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์            
4. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์          
5. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       
6. รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

เป็นประธานอนกุรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการและ                                                 
เลขานุการ 
 

4. คณะอนุกรรมการด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม  1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย                
2. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์             

เป็นประธานอนกุรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพธุที่ 5 ตุลาคม 2559  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

คณะกรรมการที่ว่างลง เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง  
(Social Enterprise) 3. นายอ านาจ พรหมสูตร                   

4. นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล           
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา      
และศิษย์เก่าสมัพันธ์                                                                         

เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ 
 

5. คณะอนุกรรมการด้านอุทยานการเรียนรู้  
(Living Smart Learning Smart) 

1. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ   
2. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล                        
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
4. คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ            
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                        
6. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์                   
7. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด                      
8. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ      
9. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสือ่สารองค์กร  

เป็นประธานอนกุรรมการ
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการและ                                                         
เลขานุการ 
 

6. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ 
Thailand 4.0 

1. นายปราโมทย์ วิทยาสุข                 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง    
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์                 
4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ                
การถ่ายทอดเทคโนโลยี                                                                       

เป็นประธานอนกุรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ 
 

7. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์กลางทาง
การแพทย์ (Medical Hub) 

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล          
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์   
3. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์                
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                   
5. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์                       
6. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์                 
7. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์                
8. คณบดีคณะแพทยศาสตร์                      
 

เป็นประธานอนกุรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการและ                                                       
เลขานุการ       
                                          

8. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเกษตรกรรม 
น าสมัย 

1. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์                    
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์             
3. คณบดีคณะเทคโนโลยี                
      
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์                 
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์                 

เป็นประธานอนกุรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
เป็นอนุกรรมการ 
 
เป็นอนุกรรมการ 
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คณะกรรมการที่ว่างลง เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง  
 เป็นอนุกรรมการและ                                                  

เลขานุการ   
                                              

ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ใดๆ ขอให้แจ้งไปยังฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 
   5.2 การสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมพิจารณา จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
         1. อนุมัติให้ประธานกรรมการสรรหาฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4863/2559 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2559 เป็นประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป 
         2. อนุมัติให้กรรมการสรรหาฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1951/2559 ลงวันที่        
4 พฤษภาคม 2559 เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป ยกเว้นล าดับที่ 6 

   3. เห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  

   4. อนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาฯ ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ด าเนินการต่อเนื่องจาก
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เดิม จนเสร็จถึงขั้นตอนการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย และ
อนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์จากเดิม จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ตุลาคม 2559       
ให้ขยายออกไปอีก 45 วัน 

 
5.3 เกณฑ์การจัดตั้ง ยุบเลิก และควบรวมส่วนงาน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการ “เกณฑ์การจัดตั้ง ยุบเลิก และควบรวมส่วนงาน” 
ตามที่เสนอ โดยอธิการบดีขอรับหลักการดังกล่าวเพื่อน าไปผนวกกับหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่เพื่อด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
5.4 ขออนุมัติหลักการให้สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจเพื่อการแก้ต่างคดีปกครอง 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติหลักการกรณีสภามหาวิทยาลัยถูกฟ้องคดีปกครอง

สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแก้ต่างคดีปกครอง
รวมทั้งด าเนินการในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จแทน รวมถึงสามารถมอบอ านาจช่วงได้ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัย
รายงานความก้าวหน้าของแต่ละคดีที่ถูกฟ้องตลอดถึงคดีที่แล้วเสร็จต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย 
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5.5 ขออนุมัติหลักการปฏิบัติ 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 

        1. อนุมัติหลักการให้สามารถเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในกรณีที่ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ และเม่ือแล้วเสร็จให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
ในคราวประชุมครั้งต่อไป ส าหรับกรณีอื่น  ๆนั้น หากมีความจ าเป็นต้องเวียนหนังสือเพื่อขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ
ใด  ๆให้เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นคราว  ๆไป 

     2. การเสนอข้อกฎหมายหรือค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
และจะเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามนั้น ขอให้มีคณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งประกอบด้วย นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 
นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ และรองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ พิจารณากลั่นกรอง
ก่อนน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

                     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 179 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 
        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. อนุมัติเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 6 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร จ านวน 33 หลักสูตร ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
7.1 รายงานค าสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจ าเดือนกันยายน 2559   
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 7.3 โครงสร้างและการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุม) 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
8.1 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง  ๆจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

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


