
 
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/2558 
 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558  

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

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 
2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 

      อธิการบดไีด้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ในเดือนตุลาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
หลายรางวัล อาทิเช่น  

1.1 นายสมชาย บุตรนันท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล        
การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (The Poster Prize) ในการประชุมวิชาการ The 5th International 
Symposium on Soil Organic Matter ณ มหาวิทยาลัย Georg-August - Universität Göttingen เมือง Göttingen   
ประเทศเยอรมนี  

1.2 อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย ในงาน 2015 Taipei 
International Invention Show & Technomart ณ สาธารณรัฐ ไต้หวัน รางวัล  Bronze Medal Award ได้แก่ 
แคปซูลดิลลีเนีย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โดย ศ.อรุณรัตน์ ฉวีราช คณะวิทยาศาสตร์ , ผลิตภัณฑ์นวดสลายเซลลูไลท์ 
โดยรศ.วัชรี คุณกิตต ิคณะเภสัชศาสตร์, รางวัล Leading Innovation Award และ รางวัล Honorable Mention เซรั่ม 
ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น โดย รศ.วัชรี คุณกิตติ คณะเภสัชศาสตร์  

1.3 ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Frontier Author Award 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และมีความถี่ในการอ้างอิงหรือถูกน าไปใช้ตามเกณฑ์การประเมินของฐาน Web of 
Science ที่ถูกอ้างอิงสูงในบทความ เรื่อง NaOH-activated ground fly ash geopolymer cured at ambient temperature 
ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ FUEL ซึ่งนับเป็น 1 ใน 24 ของนักวิจัยทีไ่ด้รับการคัดเลือกจากนักวิจัยทัว่ประเทศไทยเพ่ือรับรางวัล 
Thailand Frontier Author Award 2015  

1.4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) รับรางวัล 2 Palmes of Excellence - Good 
Business School จาก EDUNIVERSAL World Conference 2015 ณ Harvard University, Boston, USA ต่อเนื่องเป็น  
ปีที่ 8 โดยมี ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการประจ าวิทยาลัย และ รศ.วินิต ชินสุวรรณ คณบดีวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ เข้ารับรางวัลดังกล่าว  

 2. การด าเนินงานด้าน Green & Smart Campus ได้แก่   
 2.1 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินให้สัมภาษณ์นักข่าวช่อง 3 เกี่ยวกับระบบขนส่ง

มวลชนใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงานและมลภาวะ พร้อมทั้งการน าเอาระบบ ICT มาใช้ในการให้บริการแก่นักศึกษา 
บุคลากร คณาจารย์และประชาชนทั่วไป 

2.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ ไอที 24 ชั่วโมง ครอบครัวข่าว 3 กระทรวงไอซีที ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ True IDC จัดงาน เปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “สร้างอนาคต
ด้วยการเรียนรู้ ก้าวสู่ Cloud Computing” ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ ค านวณศิลป ์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยมี        
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  

3. การด าเนินงานด้าน Excellent Academy   
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มตริายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันเสารท์ี ่7 พฤศจิกายน 2558  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที ่6 มกราคม 2559  

    3.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ Hevea Research Platform in Partnership (HRPP) 
จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านยางพารา เรื่อง 2015 Natural Rubber Production, transformation and impacts 
“HOW CAN RUBBER ADAPT TO CHANGING ENVIRONMENTS” ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2558 

    3.2 กิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาท ิการจัดกิจกรรมฝกึอบรม 
หลักสูตร R2R ตามโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อเสริมทักษะด้านเทคนิค/เครื่องมือในการปรับปรุงผลิตภาพงานประจ า โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ Lean & KaiZen กับการเพิ่มผลิตภาพงาน, กิจกรรม Research Talk ที่คณะพยาบาลศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ , กิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เขียนต าราอย่างไรจึงจะผ่านการประเมินในการขอ
ต าแหน่งวิชาการ” เป็นต้น 

     3.3 คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmacy, University 
Muhammadiyah, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเชีย , คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก 
Chittagong University ประเทศบังคลาเทศ และ Swedish University of Agricultural Science ประเทศสวีเดน, การจัด
ปฐมนิเทศและต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา จาก Guangxi University of Chinese Medicine ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

     3.4 เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลขอนแก่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมต้อนรับ ผู้บริหารจาก Universidad 
De Colima ประเทศเม็กซิโก ที่เดินทางมาร่วมเจรจาความร่วมมือสองปริญญา (Dual Degree) ในหลักสูตรการตลาดและ
การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ พร้อมสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน, การเจรจาความ
ร่วมมือกับ Sichuan University, Chengdu, China, การลงนามขยายความร่วมมือกับ Southwest University นครฉงชิ่ง 
โดยมีการขยายความร่วมมือทางวิชาการไปยังสาขาวิชาอ่ืน อาทิ ทางด้านการแพทย์ พร้อมทั้งประชุมกรรมการบริหาร
สถาบันขงจื่อ ประจ าปีกับคณะผู้บริหาร Southwest University และพบปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ ณ Southwest University, Prof.Dr. Ronald Tammen ผู้อ านวยการภาควิชาการปกครองของ Mark O. Hatfield, 
Portland State University (PSU) สหรัฐอเมริกา เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการและการวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกร่วมกัน โครงการแลกเปลี่ยน
วิชาการ โครงการ DPA และโครงการร่วมพัฒนานครขอนแก่นให้เป็น Smart-City, การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัยกับ Professor Mary Stuart, Vice Chancellor, University of Lincoln ประเทศอังกฤษ เป็นต้น  

4. การด าเนินงานด้าน Culture & Care Community  
    4.1 พิธีแถลงข่าว งานสีฐานเฟสติวัล (Sithan Festival KKU 2015) บุญสมมาบูชาน้ า 
    4.2 คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
    4.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม “โครงการขบัขี่ปลอดภัย       

14 กิโลเมตร” เป็นการควบคุมความเร็วของการสัญจรบนถนนมิตรภาพในเขตเมืองขอนแก่น 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง    
เพ่ือลดอุบัติเหตุด้านการจราจร  

     4.4 คณะแพทยศาสตรจ์ัดท าแอปพลิเคชัน Stroke KKU ลดความเสี่ยงจากการเกิดอัมพาต     
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และเหมาะส าหรับคนไทยในสังคมยุคดิจิตอล มีการเข้าชมจ านวนมากกว่า 100,000 ครั้ง  

       จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที ่10/2558 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558   
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตพร้อมทั้งเสนอปรับแก้ไข ดังนี้ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันเสารท์ี ่7 พฤศจิกายน 2558  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที ่6 มกราคม 2559  

      1. หน้า 6 ข้อ 2 บรรทัดที่ 7-11 ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อจัดท าแผน Road Map ของการด าเนินการต่างๆ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับและคณะกรรมการ
ซึ่งจะมีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวโดยเร็วด้วย  
   2. หน้า 11 บรรทัดที่ 12 ให้เพิ่มข้อความท้ายประโยค ดังนี้ “โดยประธานสภาคณาจารย์      
ไม่เห็นด้วย” 

   3. หน้า 19 บรรทัดที่ 23-25 จากเดิม “...โดยอนุญาตใหอ้ธิการบดีสามารถลาและเดินทาง     
ไปปฏิบัติงานชั่วคราวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้...” แก้ไขเป็น “...โดยอนุญาตใหอ้ธิการบดีสามารถเดินทาง       
ไปปฏิบัติงานชั่วคราวทั้งในประเทศและต่างประเทศได ้โดยถือเป็นการลาไปปฏิบัติหน้าที่...” 

หลังจากแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์เงินฝากธนาคารและการลงทุน และรายงานกระแสเงินสด 

ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การพิจารณากฎหมายภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

5.1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                               ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และ
เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

5.1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาพนักงาน 
                               ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 

มต ิที่ประชุมเห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาพนักงาน  
ดังกล่าว และเห็นชอบข้อมูลเพิ่มเติมซ่ึงอธิการบดีได้ชี้แจงตามกรณีข้อสังเกตของประธานสภาคณาจารย์ ท้ังนี้
ประธานสภาคณาจารย์ให้บันทึกไว้ว่าไม่เห็นด้วยกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับนี้ 

 

     5.1.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย 
      หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

                              ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม) 
มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการ

ประจ าคณะ วิทยาลัยหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ตามเสนอ โดยขอให้รับ ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของท่ีประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  

  
  5.1.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก  

หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน ส านัก 
                                  ที่ประชุมใหข้้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม)  
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มต ิ ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และเม่ือด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติ เห็นชอบ หลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ า
สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน ส านัก 

 

5.2 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
มติ  ที่ประชุม พิจารณาแล้ว เห็นชอบการยกเว้นระยะเวลาตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 กรณีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  และอนุมัติการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

     1. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
1.1 อธิการบดี              เป็นประธานกรรมการ 
1.2 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์          เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์      เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.4 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ          เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.5 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข       เป็นกรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.6 รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร      เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
1.7 ประธานสภาคณาจารย์          เป็นกรรมการ 

     2. คณะเทคนิคการแพทย์ 
2.1 อธิการบดี              เป็นประธานกรรมการ 
2.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง      เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.3 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์      เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.4 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ          เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.5 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล    เป็นกรรมการ 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
2.6 รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์     เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
2.7 ประธานสภาคณาจารย์          เป็นกรรมการ 

     3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3.1 อธิการบดี              เป็นประธานกรรมการ 
3.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์     เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.3 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์         เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3.4 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์      เป็นกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.5 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา      เป็นกรรมการ 
   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

3.6 ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น       เป็นกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

3.7 ประธานสภาคณาจารย์          เป็นกรรมการ 

     4. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 
4.1 อธิการบดี              เป็นประธานกรรมการ 
4.2 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์         เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.3 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์          เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์     เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.5 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ      เป็นกรรมการ 

   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
4.6 ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ       เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
4.7 ประธานสภาคณาจารย์          เป็นกรรมการ 

     5. คณะศิลปศาสตร์ 
5.1 อธิการบดี              เป็นประธานกรรมการ 
5.2 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ          เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง      เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์     เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.5 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ      เป็นกรรมการ 

   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
5.6 รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ       เป็นกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
5.7 ประธานสภาคณาจารย์          เป็นกรรมการ 

 

5.3 ก าหนดปฏิทินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 

ครั้งที ่ วันพุธที่ เดือน หมายเหตุ 

1 6 มกราคม  
2 3 กุมภาพันธ์  
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3 2 มีนาคม  
4 5 เมษายน เลื่อนเป็นวันอังคาร  

เนื่องจากวันพุธเป็นวันหยุดราชการ 

5 4 พฤษภาคม  
6 1 มิถุนายน  

7 6 กรกฎาคม  
8 3 สิงหาคม  

9 7 กันยายน  

10 5 ตุลาคม  
11 2 พฤศจิกายน  

12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กรรมการสภาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

   หมายเหตุ :  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ก าหนดเป็นวันพุธแรกของทุกเดือน เวลา 09.00 – 11.30 น.  
                          ก าหนดการข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประธานเห็นสมควร 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบปฏิทินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตามเสนอ 

 

    5.4 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าส่วนงาน 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองค าสมุทร เป็น    

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
ที่ 6453/2558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 และเห็นชอบการแต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ  เป็นผู้รักษา    
การแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น             
ที่ 6878/2558 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2558 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
                     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 516 คน ตามการเสนอ
ของมหาวิทยาลัย  
 

 6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
        มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม  
ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 
 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรและขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ขออนุมัติหลักสูตร 
1.1 หลักสูตรจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์ 
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนานาชาติ 
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1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ .ศ. 2555 (ประเภทปรับปรุง
เล็กน้อย) คณะวิทยาศาสตร์ 

1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  

2. ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการระบาด  (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.

2556) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลักสูตร

นานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร

ใหม ่พ.ศ. 2558) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.9 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 

2558) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.11 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  (หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2558) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
2.12 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.14 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยพยาบาล   

บรมราชชนนี อุดรธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.16 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.17 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.18 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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มตริายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันเสารท์ี ่7 พฤศจิกายน 2558  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที ่6 มกราคม 2559  

2.19 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.20 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.21 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.23 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.24 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 5 หลักสูตร 
และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 24 
หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
        7.1 ผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้มีมติ
เป็นเอกฉันทใ์ห้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2558 จ านวน 2 ประเภท ได้แก่  
      ประเภทบุคคล 

นายแพทย์สุชาติ ทองแป้น นายแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรค  
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
ประเภทนิติบุคคล หรือองค์กร 
ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

   มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

7.2 รายงานค าสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนตุลาคม 2558   
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

7.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 
 8.1 กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

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


