
 
มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ครั้งที่ 1/2559 
 วันพุธที่ 6 มกราคม 2559  

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

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
      อธิการบดีได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรตหิลายรางวัล อาทิเช่น  

1.1 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการได้รับการจัดอันดับจาก EDUNIVERSAL Ranking (ประจ าปี 
2015) ให้เป็นอันดับที่ 24 จาก The Top 30 Best Master Ranking หมวด General Management 

1.2 นทพ. ศรีวิสุทธิ์ ถังคบุตร นทพ . ฐิติภัสร์ ตาปนานนท์ และนทพ. ศุภาพิชญ์ แสงอรุณ 
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร ์ชั้นปีที่ 6 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากผลงาน “การศึกษาความเข้มข้นของ
น้ าตาลที่ลดลงในเครื่องดื่มทดสอบและยังคงความพึงพอใจของอาสาสมัคร” ในงาน The 18th Student Clinician 
Program ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
   1.3 คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจ าปี 2558 จ านวน 2 ท่าน 
ได้แก ่ศ.วันชัย มาลีวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ และ ศ.สนั่น จอกลอย คณะเกษตรศาสตร์  

1.4 อาจารยเ์จ้าทรัพย์ บุญมาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Pacifichem 2015 
Early Career Chemist จาก The 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเคมีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งท างานในองค์กรต่างๆ รวมทั้งอาจารย์และนักวิจัย
ในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 

1.5 ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย 
ครั้งที่ 22 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิศวกรรมโยธา จากผลงานวิจัยเรื่อง ปูนซีเมนต์และ
คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

1.6 นายก าธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไดร้ับรางวัล Prime Minister Road Safety Award  

 2. การด าเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่   
 2.1 การเปิดตัว ระบบขนส่งมวลชนใหม่ KKU Smart Transit (KST) เพื่อให้บริการแก่บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
2.2 การบริหารจัดการ Campus Power From Waste to Green Fuel  
2.3 อธิการบดีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและร่วมงานกิจกรรมเปิดตัวมูลนิธิ

ต่อต้านการทุจริต ระหว่าง 10 สถาบันการศึกษาและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคีสนับสนุนงาน
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม  

2.4 โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติฯ์ เปิดการใหบ้ริการ Premium Clinic ให้แก่ประชาชนทั่วไป  
3. การด าเนินงานด้าน Excellent Academy ได้แก ่  

3.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ  Le Meridien 
จังหวัดเชียงใหม ่ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  

3.2 H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ 
และ H.E. Simon Roded เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจ าประเทศไทย และคณะ ไดเ้ดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พบปะหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน  

3.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี “3 พลังเพ่ือแผ่นดิน”  

3.4 กิจกรรม From CASCAP to Thailand Grand Challenges เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศ
และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ  

4. การด าเนินงานด้าน Culture & Care Community ได้แก ่ 
4.1 กิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาเขตหนองคาย ไดจ้ัดกิจกรรมลงแขก

เกี่ยวข้าวช่วยชาวนา  
4.2 งานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งกิจกรรมพาน้องใหม่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นไหว้พระธาตุ 
4.3 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2558  
4.4 งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชาน้ า”  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

                                ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ประธานได้แสดงความชื่นชมการจัดงานสีฐานเฟสติวัล ซึ่งประสบความส าเร็จและได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรก าหนดกิจกรรมหลักที่ส าคัญและมีความโดดเด่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกมาก ฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการจัดพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
และสวยงาม เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนด้วย      

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
2.2 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร 
มต ิทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที ่11/2558 

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558   
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระที ่4 เรื่องสืบเนื่อง 

4.1 รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงนิมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ า  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1ตุลาคม 2557– 30 กันยายน 2558) ตามเสนอ 
 
 4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด  

ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
                             ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 



3 

มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  

       ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 อธิการบดีได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยเนื้อหาใน
ระเบียบวาระที่ 4.3 และระเบียบวาระที่ 5.4 เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไป ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อที่ประชุม
เพื่อน าระเบียบวาระที่ 5.4 มาพิจารณาไปพร้อมกับระเบียบวาระที่ 4.3 

มต ิที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอ 
 

4.3 โครงการศูนย์บริการนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พื้นที่กังสดาล) 
 

5.4 โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น 
                             ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในระเบียบวาระที่ 4.3 และระเบียบวาระที่ 5.4 
(รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว 
      
     4.4 รายงานผลตามแนวทางการด าเนินการและมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 
2557 – กันยายน 2558) 

มต ิที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 
 

4.5 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
                            ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

 
4.6 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                            ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑภ์ายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

5.1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย                            
มต ิที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขข้อ 6 ตามการชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุม และเมื่อ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย 

 

5.1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

                            ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ  ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเสนอ โดยขอให้รับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย  
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  

 

   5.1.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทผู้แทนผู้บริหาร 

                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนผู้บริหาร  ตามเสนอ โดยขอให้รับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ       
ที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  

  
  5.1.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารย์ประจ าและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า 
                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยปร ะเภทคณาจารย์ประจ าและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์
ประจ า ตามเสนอ โดยขอให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  

 

5.2 การเปลี่ยนชื่อ “คณะวิทยาการจัดการ” เป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญช”ี 
มต ิที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อ “คณะวิทยาการจัดการ ” เป็น “คณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี” ตามที่เสนอ 
 
5.3 หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      - เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 – 
 
5.4 โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น 

         - น าไปพิจารณาร่วมกับระเบียบวาระที่ 4.3 – 
 

5.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ร่วมเป็นประธานและกรรมการ 
 มติ  ที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1.1 อธิการบดี             เป็นประธานกรรมการ 
1.2 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์        เป็นกรรมการ 
1.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ศาสตรี เสาวคนธ์  เป็นกรรมการ 
1.4 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ         เป็นกรรมการ 
1.5 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข       เป็นกรรมการ 
1.6 ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ       เป็นกรรมการ 
1.7 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา      เป็นกรรมการ 
และ เห็นชอบการยกเว้นการปฏิบัติตามระยะเวลา ใน ข้อ 10  แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 
2. คณะกรรมการ สรรหาคณบดี แทนต าแหน่งกรรมการ ล าดับที่ 7 ประธานสภา

คณาจารย์ ในค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7480-7484/2558 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 จ านวน 5 
คณะๆ ละ 1 ท่าน ดังนี้ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  

2.1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ  
2.2 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา  
2.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้แก่ รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข  
2.4 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข  
2.5 คณะศิลปศาสตร ์ได้แก ่รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
อนึ่ง ประธานสภาคณาจารย์ให้บันทึกไว้ว่า ไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการในการแต่งตั้ง

กรรมการแทนในครั้งนี้ โดยเสนอให้แต่งตั้งประธานสภาพนักงานมาท าหน้าที่แทนประธานสภาคณาจารย์ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
    3.1 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ       เป็นประธานกรรมการ 
   3.2 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์     เป็นกรรมการ 
   3.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง   เป็นกรรมการ 
   3.4 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์       เป็นกรรมการ 
   3.5 นายยินชัย อานันทนสกุล         เป็นกรรมการ 
4. คณะกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   4.1 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์          เป็นกรรมการ 
   4.2 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นกรรมการ 
5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

5.1 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ       เป็นกรรมการ 
5.2 ศาตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์   เป็นกรรมการ 

6. คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 
    6.1 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์       เป็นประธานกรรมการ 
   6.2 รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ เป็นกรรมการ 
     6.3 นางกาญจนศรี สิงห์ภู่        เป็นกรรมการ 
7. คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
   7.1 นายเตช บุนนาค         เป็นประธานกรรมการ 

 

5.6 การขอก าหนดวิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก 
                               ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิที่ประชุมเห็นชอบการก าหนดวิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก ดังรายละเอียด     
ที่น าเสนอ จ านวน 2 โครงการ ได้แก ่
  (1) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ระยะน าร่อง) 

(2) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของระบบการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  

5.7 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการปรับปรุงและบริหารจัดการอาคารขวัญมอ 
                                 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเตมิ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิที่ประชุมเห็นชอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการปรับปรุงและ
บริหารจัดการ อาคารขวัญมอ โดยวิธีการคัดเลือก ตามรายละเอียดที่น าเสนอ 
 

5.8 การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 42 และข้อ 97 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการยกเว้นการปฏิบัติตาม ข้อ 42 โดยให้จัดให้มีการเลือกตั้งภายในเดือน

มีนาคม 2559 
2. เห็นชอบการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 97 โดยใหก้รรมการนักศึกษาทุกประเภท สมาชิก

สภานักศึกษา และที่ปรึกษา  ซึ่งยังคงด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบันรักษาการในต าแหน่งเดิมไปพลางก่อน
จนกว่าจะได้ผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่ 
ทั้งนี้ ไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2559 
 

5.9 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
มต ิที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อที่เสนอเพื่อให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 

ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

5.10 ขออนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจ าปี 2558 
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จ านวน        
6 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 
 

5.11 ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 - 2561  

มต ิที่ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา 2557 และ
เห็นชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558- 2561 ตามที่เสนอ  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
                     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 24 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย  

 
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ     
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะ/หน่วยงาน ได้เสนอ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  

1. ขออนุมัตเิปิดหลักสูตร 
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต (หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2559) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  
1.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2556 (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2559) ของ    

คณะเภสัชศาสตร์  
1.4 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ .ศ. 2555 

(ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2559) ของคณะศึกษาศาสตร ์และบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ขอปิดหลักสูตร 

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

2.3 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ทันตกรรมบูรณะ  ของคณะ ทันต
แพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ . 

2555 คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3.5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ 

    3.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 คณะวิทยาการจัดการ  
3.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
3.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2556 คณะวิทยาการจัดการ  
3.9 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ  
3.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะวิทยาการจัดการ  
3.11 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ 
3.12 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2554 คณะแพทยศาสตร์  
3.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 คณะแพทยศาสตร์ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  

3.14 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์
       3.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรปรับปรุง/
นานาชาติ พ.ศ. 2554 คณะทันตแพทยศาสตร์  

3.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
คณะทันตแพทยศาสตร์  

3.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
คณะทันตแพทยศาสตร์  

3.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 คณะทันตแพทยศาสตร ์  

3.19 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 คณะทันตแพทยศาสตร ์  

3.20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 คณะทันตแพทยศาสตร ์  

3.21 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ศรีมหาสารคาม สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
          มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี ้

1. อนุมัตกิารเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ  
2. อนุมัตกิารปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ 
3.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร จ านวน 21 หลักสูตร ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

7.1 รายงานค าสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558   

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
7.3 คดีปกครองกรณีข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2558 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

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


