
มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 5/2556 

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ  

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

 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
    1.1 ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม 

2.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

2.2  เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเตช บุนนาค ด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ยุทธศาสตร์ ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 
   

2.3 แนะน าบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้มีการจัดศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือจักได้ศึกษาพ้ืนที่และการด าเนินงานจริงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 
 

2.4  เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสุพัตรา ครองยุทธ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 1  
                         พฤษภาคม 2556 ที่พิจารณารับรองจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 24 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 

  4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556  
  มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2556 ตามที่เสนอ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันจันทรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2556  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
        5.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง  ๆของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ร่วมเป็นประธานและกรรมการ 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือด ารงต าแหน่งตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
1.1 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ       เป็นกรรมการ 

 1.2 ศาตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์    เป็นกรรมการ 
2. คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 
    2.1 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์        เป็นประธานกรรมการ 
   2.2 รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ     เป็นกรรมการ 
     2.3 นางกาญจนศรี สิงห์ภู่        เป็นกรรมการ 
3. คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
   3.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์  เป็นประธานกรรมการ 
   3.2 รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์  เป็นกรรมการ 
4. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
   4.1 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์   เป็นประธานกรรมการ 
5. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
    5.1 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ       เป็นประธานกรรมการ 
   5.2 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์      เป็นกรรมการ 
   5.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง   เป็นกรรมการ 
   5.4 นายวิชัย ธัญญพาณิชย์       เป็นกรรมการ 
   5.5 นายยินชัย อานันทนสกุล       เป็นกรรมการ 
6. คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   6.1 นายกสภามหาวิทยาลัย       เป็นที่ปรึกษา 
   6.2 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล     เป็นประธานกรรมการ 
   6.3 นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์       เป็นกรรมการ 
   6.4 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์      เป็นกรรมการ 
   6.5 นายยินชัย อานันทนสกุล       เป็นกรรมการ 
   6.6 ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์    เป็นกรรมการ 
   6.7 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส    เป็นกรรมการ 
   6.8 นางกาญจนศรี สิงห์ภู่        เป็นกรรมการ 
7. คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   7.1 นายเตช บุนนาค         เป็นประธานกรรมการ 
   7.2 นายสุรพงษ์ ชัยนาม        เป็นกรรมการ 
   7.3 นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์     เป็นกรรมการ 
   7.4 รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ   เป็นกรรมการ 
   7.5 รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์   เป็นกรรมการ 
   7.6 รองศาสตราจารย์อ านวย ค าตื้อ     เป็นกรรมการ 
   7.7 รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร   เป็นกรรมการ 
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   7.8 ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น    เป็นกรรมการ 
   7.9 นางกาญจนศรี สิงห์ภู่        เป็นกรรมการ 
   7.10 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   7.11 ผู้อ านวยการกองแผนงาน      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ 
    8.1 นายเตช บุนนาค         เป็นประธานกรรมการ 
   8.2 นายยินชัย อานันทนสกุล           เป็นกรรมการ 
   8.3 นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์         เป็นกรรมการ 
   8.4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง      เป็นกรรมการ 
   8.5 ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย     เป็นเลขานุการ 
9. คณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   9.1 นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์       เป็นกรรมการ 
    9.2 รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์  เป็นกรรมการ 
   9.3 นางกาญจนศรี สิงห์ภู่          เป็นกรรมการ 

 
5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัล 

พระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2556 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือด ารงต าแหน่งตาม
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. นายเตช บุนนาค           เป็นประธานกรรมการ 
  2. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์      เป็นกรรมการ 
  3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์        เป็นกรรมการ 
  4. อธิการบดี             เป็นกรรมการ 
  5. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์        เป็นกรรมการ 
  6. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       เป็นกรรมการ 
  7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์        เป็นกรรมการ 
  8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

5.3 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร ์
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ข้าราชการ
บ านาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 
กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี  
 

5.4  การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะทันตแพทยศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ คณะบริหารธุรกิจฯ และคณะแพทยศาสตร์ 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี ้

1. เห็นชอบการแต่งตั้งตามองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้ 
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ 

อธิการบดี           เป็นประธานกรรมการ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์   เป็นกรรมการ 
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ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์   เป็นกรรมการ 
ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์    เป็นกรรมการ 
รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข    เป็นกรรมการ 
รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์   เป็นกรรมการ 
ประธานสภาคณาจารย์       เป็นกรรมการ 

1.2 คณะเทคโนโลยี 
อธิการบดี           เป็นประธานกรรมการ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์   เป็นกรรมการ 
ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์   เป็นกรรมการ 
ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์    เป็นกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์   เป็นกรรมการ 
รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร   เป็นกรรมการ 
ประธานสภาคณาจารย์       เป็นกรรมการ 

1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
อธิการบดี           เป็นประธานกรรมการ 
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ      เป็นกรรมการ 
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์      เป็นกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์   เป็นกรรมการ 
รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ   เป็นกรรมการ 
ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น    เป็นกรรมการ 
ประธานสภาคณาจารย์       เป็นกรรมการ 

1.4 คณะแพทยศาสตร์ 
 อธิการบด ี            เป็นประธานกรรมการ 
 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์    เป็นกรรมการ 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง    เป็นกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์    เป็นกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข     เป็นกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส     เป็นกรรมการ 
 ประธานสภาคณาจารย ์        เป็นกรรมการ 

1.5  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
อธิการบดี            เป็นประธานกรรมการ 
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ        เป็นกรรมการ 
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์        เป็นกรรมการ 
ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์     เป็นกรรมการ 
รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข     เป็นกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ     เป็นกรรมการ 
ประธานสภาคณาจารย์        เป็นกรรมการ 

1.6  คณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
อธิการบด ี            เป็นประธานกรรมการ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์    เป็นกรรมการ 
ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์     เป็นกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์     เป็นกรรมการ 
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รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ    เป็นกรรมการ 
รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์   เป็นกรรมการ 
ประธานสภาคณาจารย ์        เป็นกรรมการ 

2. อนุมัติ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระยะเวลา การเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 

3. ให้ความเห็นชอบกระบวนการสรรหาคณบดีทั้ง 5 คณะ ที่ได้ด าเนินตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ไปเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
 

5.5 ขออนุมัติหลักการปฏิบัติในการเสนอค าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการปฏิบัติในการเสนอค าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเสนอ 

 
5.6  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556 และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป 

 
5.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ. 2556 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 

กองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556 และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม            
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 

 6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1.  อนุมัติเปิดหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร ตามเสนอ 
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) ของคณะเภสัชศาสตร์ 

3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 10 หลักสูตร ตามเสนอ 
 

6.2  เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว้อนมุัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 519 คน ตามเสนอ  
 

6.3  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ  



6 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันจันทรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2556  
ฉบับรับรองจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  7.1 (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  
มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้อธิการบดีรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
7.2 แจ้งผลค าพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 238/2556 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  7.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.4  การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

7.5 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2556  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 7.6 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนมิถุนายน 2556 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ 
       8.1 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามกลยุทธ์เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

       8.2 ปัญหาเร่งด่วนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ควรได้รับการแก้ไข 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้อธิการบดีช่วยก ากับดูแลในปัญหาเร่งด่วนต่างๆ พร้อมทั้ง

ขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

        8.3 การจัดสัมมนาเพื่อก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 


