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       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 22 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยมีแก้ไขดังนี้ 23 
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คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 29 
4.9 การขอก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ที่ประชุมเห็นชอบให้ภาควิชาฯ/30 
สาขาวิชาฯ พิจารณาด าเนินการตามแบบฟอร์มที่  7 และจัดส่งให้คณะภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นั้น 31 
งานนโยบายและแผนอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูล โดยเบื้องต้นมีการขอก าหนดอัตราทดแทนการเกษียณอายุ32 
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4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภทวิชาการ (อัตราใหม่ส าหรับนักเรียนทุนรัฐบาล) 1 อัตรา 37 

โดยจะจัดส่งไปยังกองแผนงาน ต้นเดือนมกราคม 2560 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 
ที่ประชุมรับทราบ  39 

/ระเบียบวาระท่ี 3 ... 



ครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  หน้าที่ 2/5 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 2 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุม3 

คณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ4 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และคณะกรรมการประจ าคณะมีมติเห็นชอบ จ านวน 5 
2 ครั้ง คือ 6 

1. ที่ ศธ 0514.16.1.1.1/ว 2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 7 
ขอความเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง8 
อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี (ปฏิบัติงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) 9 

2. ที่ ศธ 0514.16.1.5/ว 2581 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 10 
ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลบุคลากรประเภทวิชาการ และบุคลากรประเภท11 
สนับสนุน เพ่ือเข้ารับรางวัลการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจ าปี 2559 12 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 
ที่ประชุมรับทราบ  14 

3.2 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 15 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับทราบการให้16 

ความเห็นชอบหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 17 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 18 
2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1874/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ21 
ประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 22 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ23 
ประเมินผลการสอนเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 24 
พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยคณะได้แจ้งเวียนไปยังภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ และได้น าขึ้นเว็บไซต์ของ25 
คณะแล้ว และจะสรุปการด าเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่26 
ประชุมทราบ 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 

3.4 การขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่พื้นที่เดิมของศูนย์วิจัยน้ าบาดาลเป็นส านักงานชั่วคราว 29 
สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ าใต้ดิน 30 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ขอความอนุเคราะห์31 
ใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยน้ าบาดาล (อาคาร TE 05 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยี) เป็นส านักงานชั่วคราวของสถาบันวิจัย32 
ทรัพยากรน้ าใต้ดิน ซึ่งจะปรับปรุงใช้อาคารสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (RSDI) เป็นที่ตั้งถาวรต่อไป 33 
ช่วงระหว่างรอการปรับปรุงให้แล้วเสร็จในปลายปี 2561 นี้ จึงจ าเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ดังกล่าว 34 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 35 

ที่ประชุมรับทราบ 36 

3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2083/2559) เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชา 37 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับใช้ระบบรหัสวิชา 38 

ซึ่งบังคับใช้กับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป โดยฝ่ายวิชาการฯ 39 

/ไดน้ าขึ้นเว็บไซต์ของ ... 



ครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  หน้าที่ 3/5 
ได้น าขึ้นเว็บไซต์ของคณะเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสาร1 
ประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

3.6 ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 4 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับข้อบังคับและประกาศ5 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศฉบับที่ 1474/2559 ลงวันที่ 6 
9 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และได้เวียนแจ้งไปยังภาควิชา7 
ฯ และได้น าขึ้นเว็บไซต์ของคณะแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

3.7 การเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมระดับนานาชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 10 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เชิญคณะเทคโนโลยี11 

เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมระดับนานาชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Smart Agriculture and 12 
Food Management for Sustainability” ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 13 
และขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในการจัดประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งคณะได้พิจารณาแล้ว14 
ไม่ขัดข้อง และยินดีเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมและอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในการ15 
จดัประชุมได ้ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

3.8 ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 18 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการ19 

คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์20 
จิตรา สิงห์ทอง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่21 
ประชุมทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

3.9 ก าหนดการกิจกรรมท าบุญปีใหม่ : ชืน่ชมยินดีบุคลากร ประจ าปี 2560 24 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการกิจกรรมท าบุญปีใหม่ : ชื่นชมยินดีบุคลากร 25 

ประจ าปี 2560 ที่ก าหนดจัดในวันที่ 6 มกราคม 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่หนึ่งกิจกรรมท าบุญปี26 
ใหม่  เวลา 08.00-09.30 น. ท าบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์จ านวน 9 รูป ช่วงทีส่องกิจกรรมชื่น27 
ชมยินดี TE Happy เวลา 10.30-13.30 น. โดยมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานอายุราชการ 25 ปี 28 
แสดงความยินดีแก่ผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะ/ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ/ผู้ส าเร็จการศึกษา29 
ระดับปริญญาเอก/กิจกรรมอวยพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารและผู้อาวุโส/รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน30 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 33 

4.1 การขอคืนสภาพนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 34 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอคืน35 

สภาพนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กรณีนางสาววิภาณี ขาวกมล รหัสประจ าตัว 573160130-7 ซึ่ง36 
ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เนื่องจากไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นหรือต่อ37 
ทะเบียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยได้ยื่นค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 38 
2559 เพ่ือเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เพ่ือด าเนินการการให้เป็นไปตามประกาศ39 

/ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ... 

/มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 829/2549) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ขอคืนสภาพนักศึกษาได้ 3 

4.2 การรับรองผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 4 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งว่างานบริการการศึกษาได้รับผลการศึกษา5 

จากภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ เพ่ือขออนุมัติรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 6 
ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 7 

1) ระดับปริญญาตรี จ านวน 73 วิชา 2) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 64 วิชา 8 
(1) เทคโนโลยีการผลิต 18 วิชา (1) เทคโนโลยีชีวภาพ 30 วิชา  9 
(2) เทคโนโลยีชีวภาพ 22 วิชา (2) เทคโนโลยีธรณี       13 วิชา 10 
(3) เทคโนโลยีธรณี 18 วิชา (3) เทคโนโลยีอาหาร 21 วิชา 11 
(4) เทคโนโลยีอาหาร 15 วิชา (ยังไม่ส่ง 2 วิชา) 12 

และรับรองแก้ค่าคะแนน I ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 วิชา 13 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง  15 

4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 16 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองหลักสูตร17 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 18 
ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงโดยผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและแก้ไขตามที่เสนอแนะแล้ว  เพ่ือส่งให้คณะกรรมการ19 
กลั่นกรองฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับขั้นตอนต่อไป 20 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการและให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา21 
โดยหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้แจ้งกลับมาภายใน 1 สัปดาห์  22 

4.4  การใช้ระบบรหัสวิชาของหลักสูตรคณะเทคโนโลยี 23 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการใช้ระบบ24 

รหัสวิชาของหลักสูตรคณะเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2083/2559) เรื่อง การใช้25 
ระบบรหัสวิชา โดยบังคับใช้กับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 26 
คณะเทคโนโลยีขอให้ทุกหลักสูตร จัดการรหัสวิชาซึ่งประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษจ านวน 2 ตัว 27 
ตามด้วยตัวเลขจ านวน 6 หลัก ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 28 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการและมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการหาข้อมูล29 
เพ่ิมเติมกรณีวิชา project/การฝึกงาน 30 

4.5  การขอเปลี่ยนอัตราต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์เป็นอัตราประเภทวิชาการ 31 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การขอปรับเปลี่ยน32 

อัตราต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์เป็นอัตราสายผู้สอน ซึ่งภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได้ท าหนังสือแสดงความ33 
ประสงค์ขอปรับเปลี่ยนอัตราต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์เป็นอัตราสายผู้สอน กรณีนางสาววิมล สุขพล า 34 
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นต าแหน่งสายผู้สอน ดังรายละเอียดตาม35 
เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 36 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับ37 
อนุมัติกรอบอัตราก าลังก่อน แล้วจึงปฏิบัติตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2553) 38 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย   39 

/4.6 การจัดสรรงบประมาณ ... 
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4.6 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดสรร2 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่คณะได้รับจัดสรร เป็นจ านวนเงิน 2,960,200 บาท 3 
(สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) และจัดสรรให้หน่วยงานของคณะโดยใช้ FTES เป็นเกณฑ์ 4 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 5 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และขอให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทวนสอบความ6 
ถูกต้องหากมีข้อเสนอแนะให้แจ้งกลับมายังฝ่ายแผนและสารสนเทศ 7 

4.7 การขออนุมัติขยายเวลาการแก้ค่าคะแนน I 8 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติ9 

ขายเวลาการแก้ค่าคะแนน I วิชา 677892 : FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SEMINAR 210 
ของนางสาวขนิษฐ์ติมา เสนาณรงค์ รหัสประจ าตัว 575160018-5 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร11 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร ที่ได้ค่าคะแนน I ในภาคการศึกษา12 
ปลาย ปีการศึกษา 2558 และต้องแก้ค่าคะแนน I ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 นั้น เนื่องจาก13 
นักศึกษาดังกล่าวป่วยเป็นไข้เลือดออกและผนังมดลูกอักเสบ จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ค่าคะแนน I ได้ทัน14 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงขออนุมัติขายเวลาการแก้ค่าคะแนน I เป็นภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 15 
2559 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 16 

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้แจ้งไปยังงานทะเบียนบัณฑิตศึกษาพร้อมแนบ17 
ใบรับรองแพทย ์กรณีการลงทะเบียนซ้ าในวิชาดังกล่าวขอให้ท าเรื่องขอยกเลิกการลงทะเบียนต่อไป 18 

เลิกประชุมเวลา 16.55 น. 19 
(นายสมคิด พลตื้อ) 20 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 21 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 22 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  23 
ผู้จดรายงานการประชุม 24 


