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อุตสาหกรรม”  36 
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หน้าที่ 8  ระเบียบวาระที่ 5.3 บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก “ว่าคณะควรจะด าเนินการเพ่ือให้เป็นที่ดึงดูดลูกค้าให้1 
ชัดเจนยิ่งขึ้น” เป็น “ว่าควรจะด าเนินการเพื่อให้เป็นที่ดึงดูดลูกค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น” 2 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 3 

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4 
คณะเทคโนโลยี 5 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว6 
ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระท่ี 4.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง7 
ผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะเทคโนโลยี ที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบ8 
คณะกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน จ านวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ 9 
และอันดับส ารองคือ 1. รองศาสตราจารย์สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์ 2. รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 10 
นั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ทาบทามเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ยินดีรับเป็น11 
กรรมการ และได้ท าบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งไปยังกองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 

2.2 การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว15 

ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์16 
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมเห็นชอบหลักการขอให้ภาควิชา หรือสาขาวิชาที่ได้รับ17 
จัดสรรงบประมาณด าเนินการจัดท ารายละเอียดตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยจัดท าแบบ18 
แปลนก่อสร้างและประมาณราคากลางส่งคณะฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ19 
ตรวจการจ้างไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการควบคุมคุมงาน ซึ่งต้องด าเนินการจัดหาให้แล้วเสร็จภายใน20 
เดือนธันวาคม 2560 นั้น ได้รับแจ้งจากกองแผนงานว่าให้ปรับปรุงแผนการด าเนินการโดยรวมงบประมาณ21 
และแบบแปลนเป็นโครงการเดียวกัน ซึ่งจะได้ประสานรายละเอียดกับพัสดุคณะเทคโนโลยีด าเนินการต่อไป 22 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 25 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม26 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.5 27 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ประชุมมีมติ28 
เห็นชอบหลักการ และให้กรรมการประจ าคณะน ากลับไปพิจารณาหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้แจ้งผลมายัง29 
ฝ่ายวิชาการฯ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นั้น ฝ่ายวิชาการฯ ได้แจ้งภาควิชาฯ ปรับแก้แล้วและได้ส่งให้30 
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาตามล าดับขั้นตอนต่อไปแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 31 

ที่ประชุมรับทราบ  32 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 33 

3.1 สรุปรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2559 34 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบรายชื่อวิชาของคณะที่เปิดสอน35 

และได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้เป็นไปตาม36 
เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร คณะฯ ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรอบ37 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) มีรายละเอียด ดังนี้   38 

/สรุปจ านวนรายวิชา ... 
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สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนและได้รับการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2559 1 

 หลักสูตร จ านวนรายวิชา จ านวนรายวิชาที่ คิดเป็นร้อยละ ผลการทวนสอบ 2 
      ที่เปิดสอน    รับการทวนสอบ 3 

วิทยาศาสตรบัณฑิต          4 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 31  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 47 16 34 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 33  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 33  -  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต       9 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 16  -  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 17  9 52 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 11 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 22  -  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ 12 
- สาขาวิชาความปลอดภัย 10  -  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ 13 
 และการจัดการคุณภาพอาหาร 14 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  1  1  100 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 15 
 อุตสาหกรรม 16 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 17 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  5  -  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ 18 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 16  5 31 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 19 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  4  -  -  อยู่ระหว่างด าเนินการ 20 

โดยในระดับปริญญาตรี นับเฉพาะรายวิชาในสาขาวิชา และใช้ผลการทวนสอบของรายวิชาศึกษาทั่วไปและ21 
รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ให้ครบร้อยละ 25 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 22 

ที่ประชุมรับทราบ  23 

3.2 การใช้ผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ24 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดเรื่องการใช้ผล26 
สอบภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบาย27 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 เป็นต้นไป จะต้องมีคะแนนสอบ28 
มาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 29 

1) คะแนนสอบ Khon Kaen University English Proficiency Test (KEPT) (นักศึกษา30 
ทุกคนมีสิทธิ์สมัครสอบฟรีในครั้งแรกกับสถาบันภาษา) 31 

2) คะแนนสอบ TOEFL 32 
3) คะแนนสอบ IELTS  33 
4) คะแนนสอบ TOEIC  34 

นอกเหนือจากคะแนสอบข้างต้น สถาบันภาษาอาจยอมรับผลการสอบอ่ืนที่เป็นที่เชื่อถือได้ โดยให้นักศึกษา35 
ยื่นผลสอบกับสถาบันภาษาเพ่ือประกอบในใบแสดงผลการเรียนก่อนจบการศึกษา ดังรายละเอียดตาม36 
เอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 37 

ที่ประชุมรับทราบ 38 

/3.3 การเลือกตั้งซ่อมกรรมการ ... 
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3.3 การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการแทนต าแหน่งที่ว่าง 1 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งคณะฯ 2 

แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภท3 
วิชาการ แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 และเลือกตั้งทั่วไปใน4 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 และงานการเจ้าหน้าที่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ แจ้งเวียนไปที่ภาควิชาฯ/5 
สาขาวิชาฯ และปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าคณะแล้ว จึงขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการมาใช้สิทธิ6 
เลือกตั้ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี โดยพร้อมเพรียงกัน จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

3.4 การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต9 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิ เทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ประชุมสภา11 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 พิจารณาอนุมัติหลักสูตร12 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะเทคโนยี จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยา13 
ศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และที่ประชุมสภา14 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  15 

1) การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก ไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการปรับปรุงในเรื่อง16 
ใดบ้าง ไม่มีรายชื่อพร้อมคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และโครงสร้าง17 
หลักสูตรซึ่งก าหนดเป็นแบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียวโดยให้นักศึกษาในระดับปริญญา18 
ตรีสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรได้นั้นเห็นว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมนัก ควร19 
ก าหนดให้มีการเรียนการสอนควบคู่ไปพร้อมกับการท าวิทยานิพนธ์ด้วย 20 

2) ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ โดยเร็ว ไม่ควรมาเร่ง21 
ด าเนินการในช่วงระยะเวลาจ ากัด เพราะจะท าให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งต้องพิจารณาและ22 
ตรวจสอบหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กพอ. ไม่สามารถด าเนินการได้23 
ทันเวลาและต้องด าเนินการอย่างเร่งรีบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเข้มงวดในการ24 
ตรวจประเมินหลักสูตรได้ 25 

3) เกณฑ์มาตรฐานของผู้สอนในระดับปริญญาเอกนั้น นอกจากคุณวุฒิทางการศึกษาแล้ว26 
จะต้องมีมาตรฐานการท างานวิจัย ผลงานการตีพิมพ์ ฯลฯ ประกอบการพิจารณาด้วย 27 
และการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว อาจจะ28 
ต้องก าหนดวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดมาตรฐานคุณภาพให้แก่29 
นักศึกษา 30 

4) สนับสนุนให้ทุกคณะมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งอาจ31 
จ าเป็นต้องหาแหล่งทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้อย่าง32 
คุ้มค่าฯ 33 

5) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจะต้องมีการประเมินในทุกๆ 5 ปี  จึงขอให้มหาวิทยาลัยเร่ง34 
ติดตามและรวบรวมให้ทุกหลักสูตรด าเนินการให้ทันตามก าหนดระยะเวลาเพ่ือมิให้เกิด35 
ปัญหาหลักสูตรไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานขึ้นอีก 36 

และประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่าหลักสูตรของคณะที่ครบรอบปรับปรุงจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 37 
ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอยู่ระหว่างด าเนินการจะต้องส่งให้มหาวิทยาลัย38 
ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และหากหลักสูตรใดด าเนินการไม่ทัน ให้ใช้หลักสูตรเดิมไปก่อนในภาค39 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 และหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอยู่ในระหว่างการพิจาณา40 

/ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ... 
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ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคาดว่าอาจจะทันเวลาที่ก าหนด หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผ่าน1 
คณะกรรมการกลั่นกรองและอยู่ในระหว่างพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจจะต้องใช้หลักสูตรเดิมใน2 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อยู่ในระหว่าง พิจารณา3 
ของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ต้องใช้หลักสูตรเดิมในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ดัง4 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 

3.5 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข7 
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 8 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  39/2559 เรื่อง 9 
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กรณีการด าเนินการจัดการศึกษาที่ไม่10 
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตร ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารายงานต่อ11 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของ12 
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีอ านาจสั่งการให้สภาสถาบันอุดมศึกษายับยั้งการรับนิสิตนักศึกษา ปิด13 
หลักสูตร ยุติการจัดการศึกษา หรือด าเนินการอ่ืนใด ทั้งนี้ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา14 
ด าเนินการทางอาญา ทางละเมิด หรือทางวินัยแก่ผู้ซึ่งกระท าการให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา15 
หรือมาตรฐานหลักสูตรนั้น ด้วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 

ที่ประชุมรับทราบ   17 

3.6 ก าหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2560 18 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี 19 

ประจ าปกีารศึกษา 2560 โดยก าหนดเป็นกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 20 
1) นัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 21 

09.30-11.30 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า 22 
2) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 23 

08.30-16.30 น. ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า 24 
3) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 25 

12.45-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 2 26 
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 

3.7 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ พิเศษ 2/2560 29 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ พิเศษ 30 

2/2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียนภาคการศึกษา31 
พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 34 

4.1 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 35 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ36 

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 คน และงานบริการ37 
การศึกษาได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 38 

1) นายพีระสันต์ คุ้มประสงค์ 39 

/2) นางสาวนพมาศ ... 
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2) นางสาวนพมาศ ตระการไทย 1 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 3 

4.2 แก้ค่าคะแนน วิชา 694 209 Sedimentology ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 4 
หัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบในการแก้ไขค่า5 

คะแนนในรายวิชา 694 209 Sedimentology ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 กรณีนางสาวอธิชา 6 
ยุธาชิต รหัส 583160078-4 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ยื่นค าร้องขอให้ตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล่ และ7 
อาจารย์ประจ าวิชา และภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ได้ตรวจสอบค่าคะแนนแล้ว มีความคลาดเคลื่อนในการ8 
บันทึกเกรด ปรากฏว่านักศึกษาได้ค่าคะแนนเปลี่ยนจาก B เป็น B+ และได้ผ่านการเวียนรับรองจาก9 
คณาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีธรณีแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม10 
พิจารณา 11 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 12 

4.3 การรับรองผลการศึกษา วิชา 694 209 Sedimentology ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 13 
2559 14 

หัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผลการศึกษารายวิชา 694 15 
209 Sedimentology สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 รายนางสาวอธิชา 16 
ยุธาชิต รหัส 583160078-4 จาก B เป็น B+ ตามท่ีอาจารย์ประจ าวิชา และภาควิชาเทคโนโลยี ได้ตรวจสอบ17 
ค่าคะแนนแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง และให้เพ่ิมเติมเหตุผลเป็น มีความคลาด19 
เคลื่อนในการบันทึกเกรด  20 

4.4 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 21 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 22 

1056/2560 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ ปิยธีรวงศ์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้า23 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 นั้น บุคคลดังกล่าวขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้า24 
ภาควิชาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เพ่ือให้การบริหารงานของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะ25 
เทคโนโลยีและการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง26 
เสนอที่ประชุมพิจารณากรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยยังคงใช้ข้อบังคับ27 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 28 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  29 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คือ 30 
1. คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ 31 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เป็นกรรมการ 32 

(กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ าจากภาควิชาอ่ืน) 33 
3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นกรรมการ 34 
 อันดับส ารองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 35 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ เป็นกรรมการ 36 

(คณาจารย์ภายนอกภาควิชา) 37 
5.  รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล เป็นกรรมการ 38 
 (คณาจารย์ภายนอกภาควิชา)  39 

/อันดับส ารอง ... 
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 อันดับส ารอง 1 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 2 

และให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะทาบทามหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และ3 
อาจารย์นอกภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสองล าดับแรก หากขัดข้องให้ทาบทามล าดับถัดไปเพ่ือแจ้ง4 
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 5 

4.5 พนักงานมหาวิทยาลัยขอย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดิน6 
แดง) คณะศึกษาศาสตร์ 7 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา กรณีนางศรีสวรรค์ ใจลึก พนักงานมหาวิทยาลัย8 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ช านาญการ สังกัดส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงเรียน9 
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) คณะศึกษาศาสตร์ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึง10 
เสนอที่ประชุมพิจารณาผลดี ผลเสียในกรณกีารขอย้ายของพนักงานดังกล่าว 11 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ย้ายได้เฉพาะตัวบุคคล และให้คง12 
ต าแหน่งไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการฝึกฝนผู้ปฏิบัติงานทดแทน ให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้เป็นอย่างดี 13 

4.6 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี14 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2559-มิถุนายน 2560) 15 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานการใช้เงินตาม16 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2559-17 
มิถุนายน 2560) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และให้ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน19 
ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2560 การกันเงินเหลื่อมปีต้องด าเนินการแจ้งรายการให้มหาวิทยาลั ย20 
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 21 

4.7 การพิจารณาค าขวัญจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา สืบเนื่องจากประชุม23 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 มีมติให้จัดกิจกรรม24 
ประกวดค าขวัญจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยี โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งค าขวัญ25 
เข้าประกวด หมดเขตรับค าขวัญในวันที่ 18 เมษายน 2560 และขยายเวลารับค าขวัญจนถึงวันที่ 4 26 
กรกฎาคม 2560 นั้น คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ า27 
คณะเทคโนโลยี ได้ประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยได้พิจารณาจากค าขวัญที่ส่งเข้า28 
ร่วมประกวดกับจรรยบรรณในแต่ละด้านแล้วไม่มีค าขวัญใดที่สอดคล้องครบถ้วนทุกด้าน จึงไม่มีค าขวัญที่เข้า29 
ข่ายชนะการประกวด และได้น าค าขวัญที่ส่งเข้าประกวด ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทั้ง 4 ด้าน และ30 
ครอบคลุม ร้อยเรียงเป็นค าขวัญจรรยาบรรณใหม่ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่31 
ประชุมพิจารณา ดังนี้ 32 

1. พิจารณาเลือกค าขวัญ เหลือเพียง 1 ค าขวัญ   33 
2. การให้รางวัลส าหรับผู้ส่งค าขวัญเข้าร่วมประกวด เห็นควรมอบเป็นใบประกาศเกียรติคุณ34 

พร้อมของที่ระลึกส าหรับผู้มีส่วนร่วมทั้ง 5 คน และมอบใบประกาศเกียรติคุณในวัน จัด35 
กิจกรรม TE Happy 36 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะกรรมการประจ าคณะน าไปพิจารณาเลือกค าขวัญ37 
ภายใน 1 สัปดาห์ และเห็นขอบในหลักการการให้รางวัลส าหรับผู้ส่งค าขวัญเข้าร่วมประกวด  38 

/4.8 ขอรับการสนับสนุนทุน ... 
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4.8 ขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผล1 
งานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการ2 
นานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 6/2560 (ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ิรวรรณ อภิรักษากร) 3 

ประธาน น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอ4 
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และ5 
สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 6/2560 เพ่ือน าเสนอผลงานแบบ6 
การแสดงผลงานทางศิลปะ ในการประชุม 11th International Warsaw Invention Show (IWIS 2017) 7 
จัดโดย International Federation of Inventors Associations (IFIA) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 8 
ณ กรุงวอซอร์ ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร สังกัดภาควิชา9 
เทคโนโลยีชีวภาพ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอ11 
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และ12 
สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 6/2560 ต่อไป 13 

4.9 การขออนุมัติปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาและเปิดรายวิชา 692301 การถ่ายโอนความร้อน14 
และมวลส าหรับวิศวกรรมกระบวนการ 15 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติ16 
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาและเปิดรายวิชา 692301 การถ่ายโอนความร้อนและมวลส าหรับวิศวกรรม17 
กระบวนการ จากเดิมคือ 692202, CON 692302 เป็น 692202(#), CON 692302 โดยมีเหตุผลเนื่องจากปี18 
การศึกษา 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จะต้องใช้หลักสูตรใหม่ อาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชานี้19 
จึงเห็นควรให้นักศึกษาหลักสูตรเดิมลงรายวิชานี้ให้ครบทุกคน จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา  20 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 21 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 22 

4.10 การคืนทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดี ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี 23 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 24 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามที่นางสาว25 

ธันย์ชนก ศรีค า นักศึกษาระดับปริญญาโท รหัสประจ าตัว 595160003-0 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 26 
คณะเทคโนโลยี ไดร้ับทุนส่งเสริมการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดี ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาค27 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท ต่อภาคการศึกษา รวม28 
เป็นเงิน จ านวน 50,000 บาท และตามข้อ 7. ของสัญญารับทุนฯ หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม 29 
ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนเรียกเงินคืน และจะคืนเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันผิดสัญญาเป็นต้นไป นั้น 30 
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวจะขอลาออกจึงไม่สามารถท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จได้ จึงขอคืนทุนส่งเสริม31 
การศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดี ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 32 
ที่ได้รับ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณารับรองแล้ว (บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0516.1.3/33 
ว 1477 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560) จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 34 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 35 

4.11 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง หลักสูตรวิทยาศาสตร36 
บัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2561 37 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง โครงการ38 

รับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธี39 

/พิเศษ ประจ าปีการศึกษา ... 
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พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยา1 
ศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเบื้องต้นเปิดรับ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา2 
เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม3 
พิจารณา 4 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการ และให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในคุณสมบัติของ5 
ผู้สมัคร นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และเงื่อนไขผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์จะได้รับทุนการศึกษา 6 
และให้เปิดรับครบทุกสาขาวิชา 7 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 8 

- ไม่มี 9 

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.                       10 
 (นายสมคิด พลตื้อ) 11 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 12 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 13 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  14 
ผู้จดรายงานการประชุม 15 


