
สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

ครั้งท่ี 10/2565 วันศุกรท่ี 7 ตุลาคม 2565 

(โดยสังเขป) 

6. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

1) อนุมัติหลักสูตรจํานวน 6 หลักสูตร ไดแก 

1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566) ของวทิยาลัยการคอมพิวเตอร 

1.2  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

1.3  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผูประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด (หลักสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2566) ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

1.4  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและบัณฑิตวิทยาลัย 

1.5  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ. 2566) ของคณะสหวิทยาการและบัณฑิตวิทยาลัย 

1.6  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ของคณะสหวิทยาการ

และบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตรใหม 

ระดับ คณะ ชื่อหลักสูตรและสาขาวชิา ปที่ใชหลักสูตรน้ี 
จํานวนรับ

นักศึกษาปแรก 
ผานสภาวิชาการ 

ปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาปญญาประดิษฐ 

    (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566) 

พ.ศ. 2566 80 9/2565 

(26 ก.ย. 2565) 

หลักสูตรปรบัปรุง 

ระดับ คณะ ชื่อหลักสูตรและสาขาวชิา 
ปที่ใช

หลักสูตรน้ี 

จํานวนรับ

นักศึกษาปแรก 
ผานสภาวิชาการ 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญช ี 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   

    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  

พ.ศ. 2566 120 9/2565 

(26 ก.ย. 2565) 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบัญช ี 3. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   

    สาขาวิชาผูประกอบการดิจิทัลและ 

    เทคโนโลยีการตลาด 

    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

พ.ศ. 2566 240 9/2565 

(26 ก.ย. 2565) 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจและการบัญชีและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

4. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต   

    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

พ.ศ. 2566 20 9/2565 

(26 ก.ย. 2565) 

ปริญญาโท สหวิทยาการและบัณฑิตวิทยาลัย 5. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

    สาขาวิชาการเปนผูประกอบการและ 

    นวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

พ.ศ. 2566 30 9/2565 

(26 ก.ย. 2565) 

ปริญญาโท สหวิทยาการและบัณฑิตวิทยาลัย 6. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

    สาขาวิชานิติศาสตร 

    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

พ.ศ. 2566 30 9/2565 

(26 ก.ย. 2565) 

      

      

2) อนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร จํานวน 31 หลักสูตร ดังนี ้
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ระดับ คณะ ชื่อหลักสูตรและสาขาวชิา ประเภท 

ผานความเห็นชอบ

จากกรรมการประจํา

คณะ ครั้งที่ (วันที่) 

หมายเหต ุ

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

     

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

8/2565  

(30 ส.ค. 65), 

9/2565  

(21 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาตรี เทคโนโลย ี 2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 

9/2565 

(15 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี สหวิทยาการ 3. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

    สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว 

    และการบริการ 

    

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

8/2565 

(25 ส.ค. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 

 

หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

80-17/2565 

(18 ส.ค. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ  

   หุนยนต และปญญาประดิษฐ 

 

หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2564 

82-19/2565 

(15 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

7/2565 

(18 ก.ค. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร 7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาทัศนศิลป 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

8/2565 

(25 ส.ค. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาโท พยาบาลศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

8. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

    สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและ 

    ผูสูงอาย ุ

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

9/2565 

(21 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาโท พยาบาลศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

9. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

9/2565 

(21 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาโท เทคโนโลยแีละ

บัณฑิตวิทยาลัย 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 

9/2565 

(15 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาโท เทคโนโลยแีละ

บัณฑิตวิทยาลัย 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชานวัตกรรม  

     ความปลอดภยั  

     และการจัดการคุณภาพอาหาร 

หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 

9/2565 

(15 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

12. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร 

     และเทคโนโลย ี

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 

6/2565 

(24 มิ.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

 

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

13. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและ 

     การใหคําปรึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

6/2565 

(24 มิ.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

 

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

14. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

6/2565 

(24 มิ.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 
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ระดับ คณะ ชื่อหลักสูตรและสาขาวชิา ประเภท 

ผานความเห็นชอบ

จากกรรมการประจํา

คณะ ครั้งที่ (วันที่) 

หมายเหต ุ

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

15. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

วิธีเวยีน 

(12 ก.ค. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาโท สหวิทยาการและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

16. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชานิติศาสตร 

หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2561 

6/2565 

(23 มิ.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาโท สหวิทยาการและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

17. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ 

     และกลยุทธ 

หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2561 

8/2565 

(25 ส.ค. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร

และบัณฑิตวิทยาลัย 

18. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

     มหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

7/2565 

(18 ก.ค. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

9/2565 

(1 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 20. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  

หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

9/2565 

(1 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 21. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออก 

     กาํลังกายและการกีฬา  

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

9/2565 

(1 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาโท วิทยาลัยนานาชาติ

และบัณฑิตวิทยาลัย 

22. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี   

     และนวัตกรรมระหวางประเทศ  

หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2564 

วิธีเวยีน 

(18 ส.ค. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาโท แพทยศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

23. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชากายวิภาคศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

17/2565 

(13 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร 

ประกาศนีย 

บัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 

แพทยศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

24. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

     ชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  

      สาขาวิชาเวชศาสตรฟนฟ ู

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

16/2565 

(23 ส.ค. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาเอก พยาบาลศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

25. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

9/2565 

(21 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาเอก เทคโนโลยแีละ

บัณฑิตวิทยาลัย 

26. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต   

     สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 

9/2565 

(15 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

27. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

     สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 

6/2565 

(24 มิ.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 28. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

9/2565 

(1 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 29. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  

หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

9/2565 

(1 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ประจําหลักสูตร 

ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 30. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออก 

     กาํลังกายและการกีฬา  

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

9/2565 

(1 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ระดับ คณะ ชื่อหลักสูตรและสาขาวชิา ประเภท 

ผานความเห็นชอบ

จากกรรมการประจํา

คณะ ครั้งที่ (วันที่) 

หมายเหต ุ

ปริญญาเอก แพทยศาสตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย 

31. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     สาขาวิชากายวิภาคศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

17/2565 

(13 ก.ย. 65) 

- เปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 


