มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 6 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาเดืพฤศจิ
อน กายน-ธันวาคม
พ.ศ. 2558
อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รางวั
รับ ล
เชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น
1.1 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการได้รับการจัดอันดับจาก
EDUNIVERSAL Ranking (ประจาปี
2015) ให้เป็นอันดับที24
่ จาก The Top 30 Best Master Ranking หมวดGeneral Management
1.2 นทพ. ศรีวิสุทธิ์ ถังคบุตร นทพ. ฐิติภัสร์ ตาปนานนท์ และนทพ. ศุภาพิชญ์ แสงอรุณ
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที1่ จากผลงาน “การศึกษาความเข้มข้นของ
น้าตาลที่ลดลงในเครื่องดื่มทดสอบและยังคงความพึงพอใจของอาสาสมั”คร ในงาน The 18th Student Clinician
Program ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
1.3 คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุน เมธีวิจัยอาวุโส .สกว
ประจาปี2558จานวน2 ท่าน
ได้แก่ ศ.วันชัย มาลีวงษ์ คณะแพทยศาสตร์
และ ศ.สนั่น จอกลอย คณะเกษตรศาสตร์
1.4 อาจารย์เจ้าทรัพย์ บุญมากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัPacifichem
ล
2015
Early Career Chemist จาก The 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเคมีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสู
ซึ่งงทางานในองค์กรต่างๆ รวมทั้งอาจารย์และนักวิจัย
ในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
1.5 ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย
ครั้งที่ 22 ประจาปี พ.ศ. 2558 ในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิศวกรรมโยธาจากผลงานวิจัยเรื่อง ปูนซีเมนต์และ
คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.6 นายกาธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลPrime Minister Road Safety Award
2. การดาเนินงานด้านGreen & Smart Campus ได้แก่
2.1 การเปิดตัว ระบบขนส่งมวลชนใหม่KKU Smart Transit (KST) เพื่อให้บริการแก่บุคลากร
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2.2 การบริหารจัดการCampus Power From Waste to Green Fuel
2.3 อธิการบดีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและร่วมงานกิจกรรมเปิดตัวมูลนิธิ
ต่อต้านการทุจริต ระหว่าง10 สถาบันการศึกษาและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคีสนับสนุนงาน
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยุ
ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
2.4 โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิตฯิ์ เปิดการให้บริการ Premium Clinic ให้แก่ประชาชนทั่วไป
3. การดาเนินงานด้านExcellent Academy ได้แก่
3.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่สัญ
น จรร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่ณน Le Meridien
จังหวัดเชียงใหม่
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3.2 H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ
และ H.E. Simon Roded เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจาประเทศไทย และคณะ
ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบปะหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน
3.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วจัมกัด น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี“3 พลังเพื่อแผ่นดิน”
3.4 กิจกรรม From CASCAP to Thailand Grand Challenges เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศ
และแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศ
4. การดาเนินงานด้านCulture & Care Community ได้แก่
4.1 กิจกรรมจิตอาสาได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และวิทยาเขตหนองคายได้จัดกิจกรรมลงแขก
เกี่ยวข้าวช่วยชาวนา
4.2 งานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุพนม
จังหวัดนครพนมพร้อมทั้งกิจกรรมพาน้องใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่ไนหว้พระธาตุ
4.3 พิธีพระราชทานปริญญาบัตมหาวิ
ร ทยาลัยขอนแก่นประจาปี2558
4.4 งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมา บูชาน้”า
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
ประธานได้แสดงความชื่นชมการจัดงาน
สีฐานเฟสติวัล ซึ่งประสบความสาเร็จและได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรกาหนดกิจกรรมหลักที่สาคัญและมีความโดดเด่นรรมเหล่
ซึ่งกิจกานี้
จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกมาก ฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรเร่งดาเนินการจัดพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
และสวยงาม เพื่อต้อนรับผู้มาเยื
อนด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่ในการประชุ
น
มครั้งที่ 11/2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มติ ที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานทางบัญชีของงบการเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1ตุลาคม 2557– 30 กันยายน 2558) ตามเสนอ
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุนและรายงานกระแสเงินสด
ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ(รายละเอียดตามรายงานการประชุ
) ม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559
ฉบับรับรองจากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
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ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 อธิการบดีได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยเนื้อหาใน
ระเบียบวาระที่ 4.3 และระเบียบวาระที่ 5.4 เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไป ดังนั้น จึงขออนุมัติต่อที่ประชุม
เพื่อนาระเบียบวาระที่ 5.4 มาพิจารณาไปพร้อมกับระเบียบวาระที่ 4.3
มติ ที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอ
4.3 โครงการศูนย์บริการนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พื้นที่กังสดาล)
5.4 โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในระเบียบวาระที
4.3 และระเบี
่
ยบวาระที5.4่
(รายละเอียดตามรายงานการประชุ
) ม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
4.4 รายงานผลตามแนวทางการดาเนินการและมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม
2557 – กันยายน 2558)
มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
4.5 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ(รายละเอียดตามรายงานการประชุ
) ม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ(รายละเอียดตามรายงานการประชุ
) ม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาข้อบังคับและกฎเกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
5.1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วการสรรหานายกสภามหาวิ
ย
ทยาลัย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดาเนินการแก้ไขข้อ 6 ตามการชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุม และเมื่อ
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย
5.1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วการสรรหากรรมการสภามหาวิ
ย
ทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ(รายละเอียดตามรายงานการประชุ
) ม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเสนอ โดยขอให้รับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559
ฉบับรับรองจากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
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5.1.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วการเลื
ย อกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ(รายละเอียดตามรายงานการประชุ
) ม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ตามเสนอ โดยขอให้รับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
5.1.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วการเลื
ย อกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจาและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจา
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ(รายละเอียดตามรายงานการประชุ
) ม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยปร ะเภทคณาจารย์ประจาและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์
ประจา ตามเสนอ โดยขอให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
5.2 การเปลี่ยนชื่อ “คณะวิทยาการจัดการ” เป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี”
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อ “คณะวิทยาการจัดการ ” เป็น “คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี” ตามที่เสนอ
5.3 หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าตอบแทนสาหรับผู้ดารงตาแหน่งบริหารในมหาวิทยาลั
นแก่ยนขอ
- เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั
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้งที่ –
5.4 โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น
- นาไปพิจารณาร่วมกับระเบียบวาระที่ 4.3 –
5.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลั
ซึ่งยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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 แทนตาแหน่งกรรมการ ลาดับที่
7 ประธานสภา
คณาจารย์ ในคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7480-7484/2558 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 จานวน 5
คณะๆ ละ 1 ท่าน ดังนี้
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559
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2.1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ
2.2 คณะเทคนิคการแพทย์ได้แก่ รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา
2.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข
2.4 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการได้แก่ รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข
2.5 คณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
อนึ่ง ประธานสภาคณาจารย์ให้บันทึกไว้ว่า ไม่เห็นด้วยกับการดาเนินการในการแต่งตั้ง
กรรมการแทนในครั้งนี้ โดยเสนอให้แต่งตั้งประธานสภาพนักงานมาทาหน้าที่แทนประธานสภาคณาจารย์
3. คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
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 ประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
5.1 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
เป็นกรรมการ
5.2 ศาตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
เป็นกรรมการ
6. คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจามหาวิทยาลั(ก.อ.พ.ร.)
ย
6.1 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์
เป็นประธานกรรมการ
6.2 รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ เป็นกรรมการ
6.3 นางกาญจนศรี สิงห์ภู่
เป็นกรรมการ
7. คณะกรรมการจรรยาบรรณ
7.1 นายเตช บุนนาค
เป็นประธานกรรมการ
5.6 การขอกาหนดวิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
(รายละเอียดตามรายงานการประชุ
) ม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการกาหนดวิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก ดังรายละเอียด
ที่นาเสนอ จานวน 2 โครงการ ได้แก่
(1) ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่
เพื่อรองรั
น บการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรั
(ระยะน
ฐ าร่อ)ง
(2) ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) รายการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของระบบการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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5.7 ขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR) รายการปรับปรุงและบริหารจัดการอาคารขวัญมอ
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม (รายละเอียดตามรายงานการประชุ
) ม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) รายการปรับปรุงและ
บริหารจัดการ อาคารขวัญมอ โดยวิธีการคัดเลือก ตามรายละเอียดที่นาเสนอ
5.8 การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ42 และข้อ 97 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบการยกเว้นการปฏิบัติตาม ข้อ 42 โดยให้จัดให้มีการเลือกตั้งภายในเดือน
มีนาคม 2559
2. เห็นชอบการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 97 โดยให้กรรมการนักศึกษาทุกประเภทสมาชิก
สภานักศึกษา และที่ปรึกษา ซึ่งยังคงดารงตาแหน่งอยู่ในปัจจุบันรักษาการในตาแหน่งเดิมไปพลางก่อน
จนกว่า จะได้ผู้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่
ทั้งนี้ ไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2559
5.9 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อที่เสนอเพื่อให้ดารงตาแหน่งต่างๆ
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5.10 ขออนุมัติรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจาปี 2558
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายละเอียดตามรายงานการประชุ
) ม
มติ ที่ประชุม อนุมัติ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จานวน
6 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
5.11 ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึ2558
กษา -2561
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 และ
เห็นชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัขอนแก่
ย
น ปีการศึกษา 2558- 2561 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน
24 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ
6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
สื่อสารองค์กรได้เสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยคณะ/หน่วยงานได้เสนอ
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1. ขออนุมัตเิ ปิดหลักสูตร
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต(หลักสูตรใหม่
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. 255 5
(ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2559) ของคณะศึกษาศาสตร์ 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. ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณสาขาวิ
ฑิต ชาการจัดการ หลักสูตรปรับ.ศปรุ
. 2555
ง พคณะวิทยาการจัดการ
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการ
3.12 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2554 คณะแพทยศาสตร์
3.13หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณสาขาวิ
ฑิต ชาพยาธิวิทยา หลักสูตรใหม่
.ศ. 2555
พ คณะแพทยศาสตร์
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3.14 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง .ศ.พ 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์
3.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรปรับปรุง /
นานาชาติ พ.ศ. 2554 คณะทันตแพทยศาสตร์
3.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
คณะทันตแพทยศาสตร์
3.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัหลัน กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะทันตแพทยศาสตร์
3.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 คณะทันตแพทยศาสตร์
3.19 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์
3.20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 คณะทันตแพทยศาสตร์
3.21 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัฑิณต หลักสูตรปรับปรุง .พศ. 2555วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ศรีมหาสารคาม สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. อนุมัตกิ ารเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ
2. อนุมัตกิ ารปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ
3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร จานวน 21 หลักสูตร ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
7.1 รายงานคาสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ประจาเดือนพฤศจิกายน2558
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
7.3 คดีปกครองกรณีข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2558
มติ ที่ประชุมรับทราบ

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