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 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 11 
6. นางสาวจินตนา ศรีผุย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ 12 
 ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา 13 
7. นางสาวอารยา เชาว์เรืองฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 14 
8. นายสมคิด พลตื้อ หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 15 
ผู้ไม่มาประชุม 16 

- ไม่มี 17 
ผู้เข้าร่วมประชุม  18 
1. นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร  รักษาการแทนรองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                     19 
2. นายพัชร์สุ วรรณขาว    หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 20 
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เริ่มประชุม:   เวลา 13.30 น. 22 

       ประธานกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 23 

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยไม่มีการแก้ไข 24 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 25 

2.1 การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุม27 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.5 28 
ปฏิทินและหลักเกณฑ์การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติ29 
เห็นชอบหลักการการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่เกินร้อยละ 25 30 
ของเงินทุนส ารองสะสม โดยขอใช้เงินทุนส ารองสะสมของแต่ละภาค/สาขาวิชา และต้องเป็นเรื่องที่มีความ31 
จ าเป็นเร่งด่วน นั้น ภาค/สาขาวิชาได้เสนอการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปีฯ และงานนโยบายและ32 
แผนได้สรุปข้อมูลการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปีฯ ซึ่งขอใช้รวมเป็นงบประมาณจ านวน 3,561,100 33 
บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่34 
ประชุมทราบ 35 

ที่ประชุมรับทราบ 36 

2.2 การขอประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 37 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว38 

ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 4.7 การขอประเมินผลการสอนของรอง39 
ศาสตราจารย์ พัฒนา เหล่าไพบูลย์  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ ให้ เสนอชื่อเ พ่ือแต่งตั้ ง40 

/คณะอนุกรรมการประเมินผล ... 



ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  หน้าที่ 2/9 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน นั้น ขอแจ้งความคืบหน้าในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล1 
การสอน โดยได้รับการตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในล าดับแรกที่ถูกเสนอชื่อ และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2 
ประเมินการสอนตามค าสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 21/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 3 

 ที่ประชุมรับทราบ 4 

2.3 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 
 หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุม6 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.9 7 
การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 8 
และให้เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะทาบทามหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และอาจารย์นอก9 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสองล าดับแรก หากขัดข้องให้ทาบทามล าดับถัดไปเพ่ือแจ้งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง10 
ต่อไป นั้น ได้ทาบทามและได้รับตอบรับจากหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และอาจารย์นอกภาควิชา11 
เทคโนโลยีชีวภาพสองล าดับแรก และเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งแล้ว และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้12 
ด าเนินการให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และ13 
กลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือทาบทามผู้ถูกเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ ในวันเดียวกัน 14 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการทาบทาม โดยให้ตอบรับภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 และให้ผู้ตอบรับเข้าสู่15 
กระบวนการสรรหาเสนอแผนและวิสัยทัศน์การบริหารภาควิชาฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  ในวันที่ 22 16 
กุมภาพันธ์ 2560 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

2.4 การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) 19 
2.4.1 การติดตามการจัดท า มคอ.5/ มคอ.6 ของรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 20 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสรุปรายวิชาภายใต้กรอบ21 
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และยังอยู่ระหว่าง22 
ด าเนินการ คือ  23 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการลิต  จ านวน 17 รายวิชา  24 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 19 รายวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  จ านวน 17 25 
รายวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 17 รายวิชา  26 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา27 
เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 21 รายวิชา 28 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลักสูตร29 
นานาชาติ) จ านวน 3 รายวิชา 30 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา31 
เทคโนโลยีธรณี จ านวน 15 รายวิชา  32 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา33 
เทคโนโลยีอาหาร จ านวน 10 รายวิชา 34 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของ35 
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 5 รายวิชา 36 

2.4.2 การติดตามการจัดท า มคอ.3/ มคอ.4 ของรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 37 
2559  38 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสรุปรายวิชาภายใต้กรอบ39 

มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 คือ  40 
/1) หลักสูตรวิทยาศาสตร ... 



ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  หน้าที่ 3/9 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จ านวน 15 รายวิชา 1 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 25 รายวิชา 2 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 18 รายวิชา 3 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 14 รายวิชา 4 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ส าขาวิชา5 

เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 19 รายวิชา 6 
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม(หลักสูตร7 

นานาชาติ) จ านวน 2 รายวิชา 8 
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา9 

เทคโนโลยีธรณี จ านวน 17 รายวิชา 10 
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา11 

เทคโนโลยีอาหาร จ านวน 18 รายวิชา 12 
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของ13 

อาหาร(หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 6 รายวิชา 14 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ และให้เป็นระเบียบวาระสืบเนื่องต่อไป 16 

2.5 การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2559 17 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบการจัดท า SAR ระดับ18 

หลักสูตร คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะมีการตรวจประเมินระหว่างเดือนมิถุนายน-19 
กรกฎาคม 2560 โดยข้อมูลพื้นฐานส่วนกลาง ฝ่ายวิชาการฯ จะปรับปรุงแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลได้สะดวก20 
ยิ่งขึ้น และจะมีการประชุมการจัดท า SAR ในล าดับถัดไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

2.6 การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา23 
แหง่ชาติ พ.ศ.2560 24 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับหลักสูตรคณะ25 
เทคโนโลยีที่เปิดสอน และครบระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่จะครบระยะเวลา 5 ปี ในปี  26 
พ.ศ. 2560 จ านวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยา27 
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และ28 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต29 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชา30 
เทคโนโลยีชีวภาพ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

 ที่ประชุมรับทราบ 32 

2.7 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 33 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 34 

โดยผู้บริหารคณะฯ ประชุมสัญจรร่วมกับภาควิชา/สาขาวิชาครบแล้ว มีข้อสรุปความเห็นด้านจัดการศึกษาของ35 
ที่ประชุมภาควิชา/สาขาวิชา ดังนี้ 36 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เห็นว่า ควรมีการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา37 
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส่วนสาขาวิชา38 

/เทคโนโลยีการผลิต ... 
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เทคโนโลยีการผลิต บริหารจัดการในรูปแบบหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะ โดยมี1 
ประธานหลักสูตรเป็นผู้บริหาร 2 

2) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เห็นว่า ควรยุบรวม 4 สาขาวิชา เป็น 1 สาขาวิชา มี 12 หลักสูตร 3 
3) ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี เห็นว่า ควรยุบรวม 3 สาขาวิชา (เทคโนโลยีอาหาร/ชีวภาพ/การผลิต) เป็น 1 4 

สาขาวิชา และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี อีก 1 สาขาวิชา 5 
4) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เห็นว่า ควรบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา และ 1 หลักสูตร 6 

ส ารับการด าเนินการล าดับถัดไปคณะจะเปิดเวทีส าหรับรับฟังข้อมูลของสายสนับสนุนอีกครั้ง และขอหลักการ7 
ในการด าเนินการต่อไปหลังจากได้ข้อมูลจากสายสนับสนุนและสรุปข้อมูลเสนอที่ประชุมแล้ว จึงแจ้งที่ประชุม8 
ทราบ 9 

 ที่ประชุมรับทราบ 10 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 11 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการประจ าคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 12 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี  แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึง13 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ14 
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 15 
1 ครั้ง คือ พิจารณารับรองการขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทาง16 
วิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุม17 
วิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 3/2560 เพ่ือน าเสนอผลงานแบบ Poster Presentation 18 
เรื่อง The Relationship between Geological Factors and the Distribution of Saline Soil; a case 19 
study around Khon Kaen University, Thailand ในการประชุ ม  EGU General Assembly 2017 20 
ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2560 ณ เมือง Vienna ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ของอาจารย์รุ่งโรจน์ 21 
อาจเวทย์ (ท่ี ศธ 0514.16.1.4/ว 222 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

3.2 สรุปจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 24 
2559 25 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสรุปจ านวนนักศึกษาระดับ26 
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 รวมจ านวน 669 คน ระดับบัณฑิตศึกษา ปี27 
การศึกษา 2559 รวมจ านวน 43 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 

3.3 กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 30 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการจัดกิจกรรมด้าน31 

ภาษาอังกฤษและกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ระหว่างเดือน32 
มกราคม-พฤษภาคม 2560) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 33 

ที่ประชุมรับทราบ 34 

3.4 การใช้ระบบรหัสวิชาของคณะเทคโนโลยีของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 35 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการใช้ระบบรหัสวิชา36 

ของรายวิชาในหลักสูตร คณะเทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 37 
ที่ประชุมรับทราบ 38 

/3.5 แนวปฏิบัติในการประกัน ... 
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3.5 แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ2 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรต้องมีระบบประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย3 
โดยการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561 ใน4 
ระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรที่มีการรับรองโดยองค์กรระดับ5 
สากลเพ่ือมุ่งเน้นสู่การยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่ความเป็นนานาชาติ ประเมินตามแนวทางของ AUN, 6 
ABET, AACSB หรือ WFME หลักสูตรที่มีการรับรองโดยสภาวิชาชีพ ประเมินตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ ดัง7 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 8 

ที่ประชุมรับทราบ   9 

3.6 แนวปฏิบัติ ในการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร Thai Qualifications 10 
Register (TQR) 11 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ12 
เผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร Thai Qualifications Register (TQR) โดยหลักสูตรนั้นๆ ต้องมี13 
คุณสมบัติดังนี้ 14 

1) เป็นหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 15 
2) มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีข้ึน (3.01) สองปีติดต่อกัน 16 
3) หลักสูตรได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 17 
4) เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบและแจ้งผลการประเมินให้สภา และสกอ.18 

พิจารณาเผยแพร่ใน TQR 19 
5) หากมีการเผยแพร่ให้เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้ว ให้รายงานผลการด าเนินงานของ20 

หลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1การก ากับมาตรฐานและส่งข้อมูลพ้ืนฐานผ่านระบบ CHE 21 
QA Online เป็นประจ าทุกป ี 22 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 
ที่ประชุมรับทราบ 24 

3.7 แผนพัฒนาหลักสูตรสู่ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) 25 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบแผนการพัฒนาหลักสูตรสู่ 26 

AUN-QA ปี พ.ศ. 2560-2563 ซึ่งมีกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 27 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 

3.8  การขออนุมัติใช้เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจของคณบดี 30 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบการขออนุมัติใช้เงินอุดหนุนงบเจรจาธุรกิจของคณบดีเพ่ือ31 

เดินทางไปต่างประเทศ ณ Can Tho University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ Gadjah 32 
Mada University ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2560 เพ่ือต่อยอดความร่วมมือทาง33 
วิชาการและวิจัยด้านการจัดท าหลักสูตร 2 ปริญญา และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับ34 
ปริญญาตรี และระดั บบัณฑิ ตศึ กษา  โดยขอใช้ งบประมาณเ งิ น อุดหนุนงบ เจรจาธุ ร กิ จ จ าก35 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวปัทมา ถูกคะเน นักวิเทศ36 
สัมพันธ์ ร่วมเดินทางไปราชการต่างประเทศในครั้งนี้ด้วย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 37 

ที่ประชุมรับทราบ  38 

/ระเบียบวาระที่ 4 ... 
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ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

4.1 การก าหนดให้มีการให้อนุปริญญาของคณะหรือหลักสูตร 2 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมและหารือเกี่ยวกับการก าหนดให้มี3 

การให้อนุปริญญาของหลักสูตร ซึ่งพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 4 
พ.ศ. 2555 หมวดที่ 9 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอ5 
ชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์ข้อ 30.2 ที่ระบุความว่า กรณีที่คณะหรือหลักสูตรก าหนดให้มีการให้อนุปริญญา 6 
คณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับอนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่คณะก าหนดให้มีการให้อนุปริญญา 7 
คณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับอนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ8 
ตามข้อ 29 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (หนังสือส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ศธ 9 
0514.23.6/ว 400 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ก าหนดไว้ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 11 

4.2 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ปี12 
การศึกษา 2559  13 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผู้สมัครรับการ14 
สนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาปลาย ปี15 
การศึกษา 2559 ดังนี้ 16 

รอบที่ 1 ผู้สมัครรับทุน คือ นายวรายุธ พิลาภ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา17 
เทคโนโลยีชีวภาพ 18 

รอบที่ 2 ผู้สมัครรับทุน คือ นางสาวกมลทิพย์ นิลมาต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา19 
เทคโนโลยีการอาหาร  20 

โดยนักศึกษาทั้งสองคนไม่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากแหล่งอ่ืน และมีคุณสมบัติเบื้องต้น21 
ครบถ้วน จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 23 

4.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา24 
ความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 25 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติ26 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการ27 
คุณภาพของอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 198/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ28 
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร จาก รอง29 
ศาสตราจารย์ ดร.สรรเพชญ อังกิตติตระกูล เป็น อาจารย์ ดร.จุฑามาศ เขื่อนขันธ์เจริญ ดังรายละเอียด30 
ตามเอกสารประกอบวาระ (หนังสือที่ ศธ 0514.16.4/119 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) จึงเสนอที่31 
ประชุมพิจารณา 32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 33 

4.4 การเสนอให้พิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาบอดสี ของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิ34 
เด็กและการศึกษา ส านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 35 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ กรณี36 
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ขอให้ก าหนด37 
เกณฑ์การไม่รับนักเรียนที่มีตาบอดสีเข้าศึกษา ซึ่งหลักสูตรของคณะที่ก าหนดเกณฑ์เรื่องตาบอดสี คือ 38 

/สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ... 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (หนังสือที่ สม 0003/ว1542 ลงวันที่ 21 1 
พฤศจิกายน 2559) จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบก าหนดเกณฑ์กรณีหากผลการตรวจสอบจาก3 
โรงพยาบาลพบว่านักศึกษาตาบอดสีไม่ว่าระดับใดจะไม่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร 4 

4.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาของคณะ5 
เทคโนโลยี 6 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการก าหนดรหัส7 
สาขาวิชาในระบบรหัสวิชาของคณะ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 8 
29 ธันวาคม 2559 ให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการก าหนดแนวปฏิบัติการก าหนด9 
รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาเพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน จึงต้องปรับแก้เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว10 
ปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการฯ จึงได้จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่      /2560) เรื่อง รหัสสาขาวิชา11 
ในระบบรหัสวิชาคณะเทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (หนังสือส านักบริหารและพัฒนา12 
วิชาการ ที่ ศธ 0514.23.6/ว 549) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ โดยให้ปรับแก้ข้อความในร่างประกาศตามท่ี14 
กรรมการเสนอแนะ 15 

4.6 การเสนอชื่ออาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เป็นกรรมการสภาวิชาการ 16 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่ออาจารย์17 

ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ เพ่ือเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา18 
แต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาละ 1 คน รวมไม่เกิน 3 คน รายละเอียดตามเอกสาร19 
ประกอบวาระ (หนังสือทีศ่ธ 0514.23.6/ว 441 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  20 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้เสนอชื่อ ดังนี้ 21 
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  22 
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตราจารย์ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์  23 
3) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ สังกัดคณะ24 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 
4.7 รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี26 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) 27 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานการใช้เงินตาม28 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 29 
2559) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 30 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ  31 

4.8 ข้าราชการแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่32 
ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 33 

  หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณากรณีข้าราชการ คือ 34 
ผู้ช่วยศาสตราจขนิษฐา เฟียล่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 35 
และรองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชา36 
เทคโนโลยีธรณี ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย37 
ส าหรับลูกจ้าประจ า ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 38 
2558 มีผลบังคับใช้ ตามประกาศคระกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่39 

/5/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์ ... 
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5/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อ 5 ผู้1 
ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพแสดงเจตนาในหนังสือแสดงเจตนาโดยให้เลือกวันที่เปลี่ยนสถานภาพตามช่วงเวลา2 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง คือ รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน รอบที่ 2 วันที่ 1 3 
พฤษภาคม และต้องยื่นที่ส่วนงานต้นสังกัดก่อนวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันที่มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 4 
รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยคณะลงทะเบียนรับหนังสือแสดงเจตนาเป็นหลักฐาน ตามข้อ 6 5 
แห่งประกาศฯ นี้ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าผู้ที่แสดงเจตนาฯ ต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถจาก6 
มหาวิทยาลัย ถ้าผ่านการประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7 7 
(1) การประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ให้ประเมินโดยพิจารณาจากผลการ8 
ประเมินการปฏิบัติงานประจ าที่มีอยู่ ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ย9 
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป โดยกรณีข้าราชการทั้งสองราย เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด จึง10 
เสนอที่ประชุมพิจารณา 11 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 12 

4.9 ร่างประกาศคณะเทคโนโลยีเรื่องการสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ13 
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 14 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาร่างประกาศรับสมัครทุน15 
ส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ16 
วาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 17 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้ระบุภาคการศึกษาในแบบใบสมัคร และมี18 
ข้อเสนอแนะให้พิจารณาแนวทางด าเนินการกรณีมีนักศึกษาสมัครขอรับทุนมากกว่าจ านวนทุน เช่น แบบมี19 
ส่วนร่วมตามสัดส่วน คณะ/สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา 20 

4.10 ขออนุมัติเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 21 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบเท่า22 

รายวิชา 664102 วิทยาศาสตร์โลก Earth Science 3(3-0-0) กับ รายวิชา 694102 วิทยาศาสตร์โลก Earth 23 
Science 3(3-0-6) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน การประมวลผลการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 24 
และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชาฯ โดยวิธีเวียนรับรอง รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 25 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 27 

4.11 การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่าย 28 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง29 

งบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานค่าใช้จ่าย30 
บุคลากรภาครัฐฯ โดยโอนย้ายจากงบประมาณเงินเดือน จ านวน 484,700 บาท มาเพ่ิมในแผนงานจัดการ31 
เรียนการสอนคณะเทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (ที่ ศธ 0514.16.1.4/574 ลงวันที่ 16 32 
กุมภาพันธ์ 2560) จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 33 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 34 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 35 

5.1 กิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะเทคโนโลยี ส านักหอสมุด ส านักบริหารและพัฒนา36 
วิชาการ และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 37 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบตามที่คณะมีกิจกรรม โครงการกีฬา38 
สานสัมพันธ์คณะเทคโนโลยี ส านักหอสมุด ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ39 

/เป็นประจ าทุกปี ... 



ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  หน้าที่ 9/9 

เป็นประจ าทุกปี นั้น ขณะนี้ใกล้ช่วงเวลาจัดกิจกรรมแล้ว จึงขอให้เริ่มเตรียมความพร้อมส าหรัการแข่งขัน จึง1 
แจ้งที่ประชุมทราบ 2 

 ที่ประชุมรับทราบ 3 

5.2 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี 4 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 จะมีผู้บริหารระดับคณบดีครบวาระการด ารง5 

ต าแหน่ง 6 ส่วนงาน รวมทั้งคณะเทคโนโลยีด้วย ซึ่งคณะต้องจัดท ากรอบและแนวทางการด าเนินงานของ6 
คณะเทคโนโลยี เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการสรรหาต่อไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

 ที่ประชุมรับทราบ 8 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 9 

 (นายสมคิด พลตื้อ) 10 
             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 11 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 12 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  13 
ผู้จดรายงานการประชุม 14 


