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/ก.พ.อ./กกอ. ก าหนด ... 



ครั้งที่ 7/2561 วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/11 
ก.พ.อ./กกอ. ก าหนด จึงตัดรายชื่อดังกล่าวออกและเสนอรายชื่อตามท่ีสาขาวิชาฯ เสนอมาโดยจัดเรียงล าดับ1 
ใหมต่ามมติที่ประชุม จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

2.2 การประเมินผลการสอนของ รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร 4 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว5 

ประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.4 การประเมินผลการสอนของ 6 
รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร เพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 7 
นั้น คณะกรรมการประเมินผลการสอนได้ประชุมพิจารณาฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ปรากฏว่าผล8 
การประเมินผลการสอนอยู่ในระดับช านาญพิเศษ ซึ่งผลการประเมินการสอนส าหรับประกอบการขอก าหนด9 
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ต้องอยู่ในระดับเชี่ยวชาญในการสอน จึงจะใช้ประกอบการยื่นการขอ10 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ได้ และคณะได้ท าบันทึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาฯ เพ่ือแจ้งเจ้า11 
ตัวทราบแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 12 

ที่ประชุมรับทราบ  13 

2.3 การโอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 14 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม15 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที ่6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.6 การ16 
โอนย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 2 แนวทางนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลทาง17 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย พบว่าหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎี18 
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล สังกัดได้มีการ19 
ประชุม และเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล โอนย้ายได้ ก่อนที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล 20 
จะติดต่อมาทางหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และน าเสนอเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุม21 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย คณะจึงได้22 
ด าเนินการเรื่องการตัดโอนอัตราตามมติที่ประชุม และคณะได้แจ้งข้อมูลรายละเอียดภาระงานที่จะมอบหมาย23 
ให้รายผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย เสริมผล ปฏิบัติ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3092/2561 เรื่อง ตัดโอน24 
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กับกองยุทธสาตร์เพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

2.4 ความก้าวหน้าการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี 27 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งชมรมศิษย์28 

เก่าคณะเทคโนโลยี จากการประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นั้น ที่ประชุมได้แต่งตั้งให้นายสุรชัย ไชย29 
นิตย์ เป็นประธาน นายวรพันธ์ ทิพากร เป็นรองประธาน และนายอนุชา รัตนภิภพ เป็นเลขานุการชมรมแล้ว 30 
และศิษย์เก่าฯ จะมาร่วมกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 34 ปี วันที่ 27 สิงหาคม 2561 และวันที่ 26 สิงหาคม 31 
2561 จะขอเข้าพบผู้บริหารของคณะฯ เวลา 10.00 น. จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 34 
คณะเทคโนโลยี 35 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุม36 
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.2 การ37 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะเทคโนโลยี ที่ประชุม38 
มีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ และได้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน คือ ผู้ช่วย39 

/ศาสตราจารย์ ... 



ครั้งที่ 7/2561 วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561  หน้าที่ 3/11 
ศาสตราจารย์พิพัธน์ เรืองแสง แล้วยินดีรับเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ1 
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยี และได้รับการแต่งตั้งแล้ว2 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 4418/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 

2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 5 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ า6 

คณะ คราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตร7 
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรฯ 8 
ตรวจสอบและปรับแก้ นั้น ขอแจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าว่าอยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ9 
ปรับปรุงหลักสูตร จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 

2.7 การคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 5530 12 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการ13 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที ่6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 14 
4.5 ผลการคัดเลือกต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 5530 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองผลการ15 
คัดเลือกที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก นั้น สาขาวิชาฯ ได้ส่งรายละเอียดในการด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคล 16 
ต าแหน่งอาจารย์ดังกล่าวมาให้คณะแล้ว ขอให้ด าเนินการต่อไปด้วย และการเจ้าหน้าที่คณะแจ้งว่าอยู่17 
ระหว่างด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ และแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือท าประกาศเปิดรับสมัครต่อไป  จึง18 
แจ้งที่ประชุมทราบ 19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

2.8 ขอเปลี่ยนระดับการศึกษา จากระดับปริญญาเอก เป็นระดับปริญญาโท 21 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ า22 

คณะ คราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.8 ขอเปลี่ยนระดับ23 
การศึกษา จากระดับปริญญาเอก เป็นระดับปริญญาโท ที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการกรณี24 
นี้กับบัณฑิตวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือการด าเนินการที่ถูกต้องครบถ้วนต่อไป นั้น คณะได้ให้ท า25 
บันทึกถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 ภาคปกติ 26 
เป็นระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติและขอรายงานตัวล่าช้าเป็น27 
กรณีพิเศษ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0514.16.1.3.1/1360 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และบัณฑิตวิทยาลัย ได้28 
อนุมัติให้ด าเนินการได้โดยเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 54/2561) ลง29 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 แจ้งที่ประชุมทราบ 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 

2.9 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ผู้ เสนอตัวเข้าสู่32 
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในนามกรรมการสภาพนักงาน34 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้ง35 
ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5.1 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม36 
แสดงวิสัยทัศน์ผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น เนื่องจากยังไม่มีความ37 
ชัดเจนการให้ด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ สภาพนักงานจึงเลื่อนการจัดออกไปโดยก าหนดจัดใหม่ ใน38 

/วันที ่30 สิงหาคม ... 
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วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึง1 
แจ้งที่ประชุมทราบ 2 

 ที่ประชุมรับทราบ 3 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้กรรมการคณะพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 5 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ า6 

คณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยการเวียน7 
หนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 3 ครั้ง และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ คือ 8 

1. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 1425 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 9 
พิจารณารับรองการขอเปลี่ยนระดับการศึกษา จากระดับปริญญาเอก เป็นระดับปริญญาโท 10 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ราย นางสาวนพรัตน์ ต้อยน้อย 11 

2. บันทึกข้อความ ลับ ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 1614 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 12 
พิจารณารับรองการขอรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 13 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นกรณีพิเศษ ราย นางสาวกานต์กนก เจริญพันธุวงศ์ 14 

3. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.16.1.5/ว 1640 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 15 
พิจารณารับรองการขอรับทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การ16 
แสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการ17 
ประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 6/2561 (ผศ.สุกานดา วิชิตพันธุ์ 18 
ผศ.คณิต วิชิตพันธุ์ ผศ.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ ผศ.ขนิษฐา เฟียล่า รศ.พรเทพ ถนนแก้ว 19 
รศ.ศรัญญา พรหมโคตร์ รศ.เพียงตา สาตรักษ์ และอ.ณัฐวุฒิ หอมทอง) 20 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 21 
ที่ประชุมรับทราบ 22 

3.2 แนวปฏิบติที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการ23 
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษา24 
ได้รับทุนการศึกษาและนักศึกษาต่างชาติ 25 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักบริหารและพัฒนาวิชาการได้แจ้งแนว26 
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการช าระค่าธรรมเนียม27 
การศึกษาของนักศึกษาที่ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาและนักศึกษาต่างชาติ  28 
ซึ่งได้แจ้งให้สาขาวิชา/ประธานหลักสูตรเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ29 
วาระ (บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.236.1/ว 2147 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 

3.3 รายงานการบรรยายหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่คณะได้จัดโครงการ33 

ด้านจรรยาบรรณให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือส่งเสริมจรรยาบรรณ เสริมสร้าง34 
คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมภายในองค์กร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะได้เชิญ ผู้ช่วย35 
ศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ อดีตคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทน36 
คณาจารย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 37 
ให้แก่บุคลากรคณะเทคโนโลยี ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า ในการจัดการสัมมนาประจ าปี 2561 และ TE HAPPY 2018 38 
มีจ านวนผู้เข้าฟัง ทั้งสิ้น 78 คน และได้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการฟังบรรยาย จ านวน 45 คน 39 

/โดยภาพรวมมี ... 
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โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุดที่ได้ฟังบรรยายในหัวข้อนี้ และมีผู้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ1 
เพ่ิมเติมดังนี้ 2 

1. ชอบวิทยากรถ่ายทอดได้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมได้ดี มี3 
หลักธรรมค าสอนสอดแทรก 4 

2. หากจัดเป็นลักษณะ workshop  จะดีมากจะได้เปิดโอกาสให้ถามค าถามที่มาจากการ5 
ท างานในหน่วยงานที่เกิดข้ึนจริงได้ และควรเพิ่มเวลา 6 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 7 
ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้รายงานผลการประเมินในมิติอ่ืนๆ ตามแบบประเมินเพ่ิมเติม 8 

3.4 ปฏิทินการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 9 
(TQF:HEd) ปีการศึกษา 2561 10 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทินการด าเนินงานหลักสูตรตาม11 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) และแจ้งวันเปิดและวันปิดภาคการศึกษา ปี12 
การศึกษา 2561 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 13 

 ที่ประชุมรับทราบ 14 

3.5 รายวิชาภายใต้กรอบมาตรฐาน TQF หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 15 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 16 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายวิชาภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 17 

(TQF) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 18 
คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ที่ได้ด าเนินการแล้ว และยังไม่ได้ด าเนินการ 19 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 20 

 ที่ประชุมรับทราบ 21 

3.6 สรุปจ านวนและรายวิชาที่เปิดสอนและได้รับการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2560   22 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบจ านวนและรายวิชาที่เปิดสอนและได้รับการ23 

ทวนสอบ และผลการทวนสอบ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต และ24 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ25 
วาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

3.7 แจ้งกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา 28 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมรับ29 

น้องใหม่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยก าหนดกิจกรรมในเวลา 17.00 -20.30 น.30 
ของวันพุธทึ่ 8 สิงหาคม วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม วันอังคารที่ 14 สิงหาคม วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม วันอังคาร31 
ที่ 21 สิงหาคม วันพุธที่ 22 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ณ ห้องเฟ่ืองฟ้า จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 34 

4.1 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 35 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา36 

ปลาย ปีการศึกษา 2560 และงานสนับสนุนวิชาการได้ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษา37 
ครบถ้วนแล้ว จ านวน 4 ราย จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 38 

ระดับปริญญาเอก  39 /- สาขาวิชาเทคโนโลยี ... 
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- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวสุพัตรา สุภาวงค์  1 
ระดับปริญญาโท  2 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวทิพย์สุดา คนงาม 3 
ระดับปริญญาตรี 4 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นางสาวอิฏฐารมณ์ สกุลเดช และนางสาวมัสยานุช พาน้อย 5 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 6 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง โดยให้ตรวจสอบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงื่อนไข7 

การรับทุนราย นางสาวสุพัตรา สุภาวงค์ หากไม่มีหนังสือเห็นชอบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนาชาติของ8 
นักศึกษา พวอ. ที่ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก ให้เสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีหนังสือเห็นชอบ 9 

4.2 การรับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560  10 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา11 

รับรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560  12 
1) รับรองผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 13 

1.1) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี วิชา 694364 Field Work II มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 14 
จ านวน 37 คน ได้เกรด A จ านวน10 คน B+ จ านวน 18 คน B จ านวน 5 คน C+ จ านวน 4 คน 15 

1.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิชา 667485 Introduction to Food Preservation 16 
มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จ านวน 217 คน โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 17 

กลุ่มที่ 1 จ านวน 116 คน ได้เกรด A จ านวน 85 คน B+ จ านวน 15 คน B จ านวน 11 คน 18 
C+ จ านวน 3 คน C จ านวน 1 คน F จ านวน  1 คน (ไม่มาสอบ) 19 

กลุ่มที่ 2 จ านวน 113 คน ได้เกรด A จ านวน 89 คน B+ จ านวน 10 คน B จ านวน 4 คน 20 
C+ จ านวน 6 คน D จ านวน 2 คน F จ านวน 2 คน (ไม่มาสอบ) 21 

กลุ่มที่ 3 จ านวน 42 คน ได้เกรด A จ านวน 24 คน B+ จ านวน 10 คน B จ านวน 7 คน F 22 
จ านวน 1 คน (ไม่มาสอบ) 23 

กลุ่มที่ 4 จ านวน 14 คน ได้เกรด A จ านวน 8 คน B จ านวน 1 คน C+ จ านวน 1 คน C 24 
จ านวน 2 คน D+ จ านวน 1 คน F จ านวน 1 คน (ไม่มาสอบ) 25 

กลุ่มที่ 5 จ านวน 28 คน ได้เกรด A จ านวน 5 คน B+ จ านวน 8 คน B จ านวน 6 คน C+ 26 
จ านวน 4 คน C จ านวน 2 คน F จ านวน 2 คน (ไม่มาสอบ) 27 

กลุ่มท่ี 6 จ านวน 12 คน ได้เกรด A จ านวน 5 คน  B+ จ านวน 2 คน B จ านวน 5 คน 28 
กลุ่มท่ี 7 จ านวน 1 คน ได้เกรด A จ านวน 1 คน 29 

2) แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 วิชา 692 202 Fluid Mechanics 30 
for Process Engineering เนื่องจากนักศึกษารายนางสาวขัตติยา จันทรักษา ยื่นค าร้องขอให้31 
ตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล่ และอาจารย์ประจ าวิชา และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้32 
ตรวจสอบค่าคะแนนแล้ว มีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกคะแนนรายงาน ปรากฏว่านักศึกษา33 
รายนี้ได้เกรดเปลี่ยนจาก F เป็น D และท าให้มีการเปลี่ยนแปลงเกรดจาก D เป็น D+ อีก 2 คน 34 
คือ นางสาวอรณัฐ สุพันธมาตย์ และนายเจนณรงค์ ศิริตา 35 

3) รับรองผลการศึกษา (แก้เกรด I) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 วิชา 691 247 36 
Product and Packaging Design Principles มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จ านวน 39 คน 37 
ได้เกรด A จ านวน 18 คน B+ จ านวน 8 คน B จ านวน 10 คน C+ จ านวน 3 คน 38 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 39 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง  40 

/4.3 ขอก าหนดต าแหน่งทาง ... 
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4.3 ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์กฤติกา ตระกูลงาม) 1 

ผู้อ านวยการกองบริหารคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าอาจารย์กฤติกา 2 
ตระกูลงามพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มีความประสงค์จะ3 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ และได้ส่งเอกสารและผลงานมาเพ่ือ4 
ประกอบการพิจารณา โดยมีผลการประเมินผลการสอน (ประเมินผลการสอนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561) 5 
เป็นผู้มีความความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัย6 
ก าหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 7 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 8 
1. มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ ก.พ.อ. 03 แก้ไขหน้า 5 ให้ตัดข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ออก 9 

เนื่องจากไม่ได้ขอทุนสนับสนุนอย่างเป็นทางการ  ซึ่งในทางปฏิบัติโครงการที่ได้รับทุน10 
ต้องมีการรายงานคุณภาพของโครงการ  แก้ไขหน้า 6 ข้อ 3.3.1.13 ค าว่าพิธีการ หรือ 11 
พิธีกร และเพ่ิมเติมเอกสาร แบบขอรับรองผลงานทางวิชาการ แบบแจ้งความประสงค์12 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และแบบแสดงหลักฐานการมี13 
ส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ   14 

2. เห็นชอบผลการประเมินการสอน  15 
3. เห็นชอบให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 16 
4. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง17 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 รายชื่อ และให้สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เสนอรายชื่อ18 
เพ่ิมเติม อีก 1 รายชื่อ 19 

4.4 การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับนุน/ประเมินค่างาน คณะเทคโนโลยี 20 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอก าหนด21 

ต าแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน โดยพิจารณารับรองประเมินค่างาน ด้วยตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 
กองทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน ระดับ23 
ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 24 
2559-2562 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.3.5/ว6357 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ ศธ 0514.1.3.5/ว7266 25 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 แจ้งจ านวนกรอบต าแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญงาน ช านาญ26 
งานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ แต่ละส่วนงาน และที่ ศธ 0514.1.3/ว 3146 ลง27 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 แจ้งให้หน่วยงานยืนยันจ านวนกรอบต าแหน่งที่เสนอประเมินค่างาน นั้น คณะ ได้28 
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการฝึกอบรมการท าผลงานที่เป็นกระบวนการเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งที่29 
สูงขึ้น โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจ านวน 12 คน ยื่นเสนอประเมินค่างานเพ่ือ30 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ซึ่งหากมีการแก้ไข หรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้ส่งคืนงานการเจ้าหน้าที่คณะ 31 
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งเป็น นักวิชาการพัสดุ ระดับ ช านาญการ32 
พิเศษ ของนางศรีสวรรค์ ใจลึก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 33 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 34 
1. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประกอบการ35 

แต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น รายนางศรีสวรรค์ ใจลึก ประกอบด้วย 36 
1) รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานอนุกรรมการ 37 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เป็นอนุกรรมการ 38 
3) อาจารย์อาทิตย์ อภิโชติธนกุล  เป็นอนุกรรมการ 39 
4) ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 40 

/2. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ... 
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2. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือ1 

พิจารณาค่างานของแต่ละต าแหน่ง ประกอบด้วย 2 
1) รองคณบดีฝ่ายวิเทศและสื่อสารองค์กร เป็นประธานอนุกรรมการ 3 
2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เป็นรองประธานอนุกรรมการ 4 
3) หัวหน้าสาขาวิชา 3 สาขาวิชา หรือผู้แทน  เป็นอนุกรรมการ 5 
4) นายสมพล จรรยากรณ์   เป็นอนุกรรมการ 6 
5) นางอาภร พลเยี่ยม     เป็นอนุกรรมการ 7 
6) ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี     เป็นกรรมการและเลขานุการ 8 

และเชิญนางกาญจนศรี สิงห์ภู่ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ โดยให้จัดท าเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน9 
และขอผลการประเมินค่างานภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 10 

3. ให้น าผลการพิจารณาประเมินค่างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเข้ารับรองในที่11 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งต่อไปในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 12 

4.5 การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ประจ าปี 2561 13 
ประธาน น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2561 14 

ซึ่งในส่วนคณะวิทยาศาสตร์ก าหนดจัดงานในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 และคณะเทคโนโลยี ก าหนดจัดใน15 
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี 16 
ทั้งด้านวิชาการและวิจัย ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นที่รู้จักของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์17 
แนะแนวจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป และจะของดการเรียนการสอนในวันที่ 16 สิงหาคม 18 
2561 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 19 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ให้งดการเรียนการ20 
สอนในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 21 

4.6 รายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปี22 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561) 23 

ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการรายงานการใช้เงินตามแผนยุทธศาสตร์การ24 
บริหารคณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561) ดัง25 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และให้การเงินคณะแจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 27 
การขอกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และยอดเงินหลังจากตัดการเบิกจ่ายสิ้นเดือนกรกฎาคม 28 
2561 แล้ว ให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรทราบ 29 

4.7 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก ของ นางสาวณปภัช สิทธิกิจปัญญา 30 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญา31 

เอก ของนางสาวณปภัช สิทธิกิจปัญญา รหัส 607160006-9 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การดูแล32 
ของศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง และได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 33 
(คปก.) รุ่นที่ 20 ประจ าปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนเป็นค่าบ ารุงการศึกษาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 70 ,000 34 
บาทต่อภาคการศึกษา โดยแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 30,000 บาท ค่าธรรมเนียมการวิจัย 35 
จ านวน 40,000 บาท ดังนั้น จึงขอลดหย่อนโดยช าระค่าธรรมเนียมวิจัยปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 40,000 36 
บาท ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งงบประมาณดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน37 
การวิจัย โดยภาควิชาไม่ต้องรับภาระส่วนเกินใดๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม38 
พิจารณา 39 

/ที่ประชุมพิจารณา ... 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ตามที่ขอตั้งแต่ภาค1 

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 2 

4.8 การเสนอชื่อศิษย์เก่าผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี 3 
พ.ศ. 2561 4 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา5 
ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาคัดเลือศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ของ6 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 นั้น จึงขอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการ7 
ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ส าหรับเสนอชื่อ8 
ต่อไปยังสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุม9 
พิจารณา 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ให้สาขาวิชาฯ/หลักสูตรฯ เป็นผู้เสนอชื่อประเภทละ11 
ไม่เกิน 1 รายชื่อ มายังคณะภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอชื่อไปยัง12 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 13 

4.9 การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชาและเปิดรายวิชา วิชา 692 321 การประยุกต์ ใช้14 
เทคโนโลยีชีวภาพ และวิชา 697 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร 15 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติปรับเปลี่ยนเงื่อนไข16 
รายวิชาและเปิดรายวิชา คือ 17 

1) วิชา 692 321 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ จากเดิมคือ 692 221 และรายวิชา18 
ควบ 692 322 เป็น 692 221# และรายวิชาควบ 692 322 โดยมีเหตุผลเนื่องจากให้19 
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านวิชา 692 221 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถลงทะเบียน วิชา 20 
692 321 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิ ชา 692 322 ปฏิบัติการ21 
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเปิดสอนเฉพาะภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 หลังจากนั้น 22 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จะเปิดสอนรายวิชาในหลักสูตรใหม่  23 

2) วิชา 697 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร จากเดิมคือ 050 108, 697 340 เป็น 24 
697 340 Co 050 108 โดยมีเหตุผลเพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน วิชา 697 25 
491 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร ได้ และส าเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตร26 
ก าหนด 27 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 28 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 29 

4.10 การขอรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาต้น ปี30 
การศึกษา 2561 เป็นกรณีพิเศษ 31 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ32 
ในระดับปริญญาโทเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 33 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 4 34 
กรกฎาคม 2561 คือ นายเสริมศักดิ์ ถามาสา ซี่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรวิทยา35 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แล้ว เห็นควรให้รับบุคคลดังกล่าวเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท36 
เป็นกรณีพิเศษ โดยจะเริ่มเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ในภาคการศึกษาต้น ปี37 
การศึกษา 2561 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 38 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 39 
/4.11 การขอโอนหน่วย ... 
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4.11 การขอโอนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชา  1 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการขอโอนหน่วยกิต และค่าคะแนน2 
ของรายวิชา ของนักศึกษาระดับปริญญาโท รายนางสาวศศิวรรณ ศิริชน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 5 รายวิชา 12 หน่วยกิต โดยขอโอนหน่วยกิตและค่าคะแนนจากรายวิชา4 
ที่เคยศึกษามาแล้ว ในรายวิชา 5 

1. TE027761 Gene Technology จ านวน 3 หน่วยกิต เกรดที่ได้ B 6 
2. TE027781 Research Methodology in Biotechnology จ านวน 3 หน่วยกิต เกรด7 

ที่ได้ A 8 
3. TE027771 Aspects of Biotechnology จ านวน 3 หน่วยกติ เกรดที่ได้ B 9 
4. TE027721 Principle and the use of instruments in Biotechnology จ านวน 2 10 

หน่วยกิต เกรดที่ได้ B 11 
5. 692722 The use of Instrument in Biotechnology จ านวน 1 หน่วยกิต เกรดที่ได้ 12 

B 13 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 15 

4.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 16 
2561) 17 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 18 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2561) ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงกลุ่มวิชาบังคับ 19 
“รายวิชา TE 041 101 TE 042 601 และTE 043 602 ต้องมีผลการศึกษาแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า C” โดยผ่าน20 
การวิพากษ์หลักสูตรและแก้ไขตามที่เสนอแนะแล้ว เพ่ือส่งให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจารณา21 
ตามล าดับขั้นตอนต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 23 

4.13 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2561 24 
ประธาน น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ว่าตามบันทึกที่ ศธ 0514.1.11/ว 101 ลงวันที่ 24 25 

พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขอให้คณะฯ ในฐานะผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า 27 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ นั้น คณะได้แจ้งให้สาขาวิชาฯ/28 
หลักสูตรทราบและพิจารณาแล้ว ไม่มีการเสนอชื่อมายังคณะ จึงขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุ29 
พนมทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประเภทบุคคล คือ ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย 30 
รายละเอียดตามแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2561 กรณีเป็น 31 
บุคคล ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 33 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 34 

5.1 การจัดท าค าขวัญจรรยาบรรณคณะเทคโนโลยี 35 
ประธาน แจ้งให้ผู้รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณคณะจัดท าป้ายค าขวัญจรรยาบรรณประจ า36 

คณะเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ติดตามห้องเรียนและแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนทุกห้อง ซึ่งอยู่37 
ระว่างการประสานกับหน่วยโสตฯ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 38 

ที่ประชุมรับทราบ 39 
/5.2 แจ้งให้ตรวจสอบ ... 
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5.2 แจ้งให้ตรวจสอบโทรศัพท์ขัดข้อง 1 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แจ้งที่ประชุมทราบว่าโทรศัพท์สายตรงที่ให้บริการในส่วน2 
ของสาขาวิชาฯ ใช้งานไม่ได้ ทั้งๆ ที่จ่ายค่าบ ารุงรักษาเครื่องเป็นรายเดือนทุกเดือน และทางคณะแจ้ง3 
เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทีโอที ไปแล้วแต่ก็ยังใช้ไม่ได้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 4 

ที่ประชุมรับทราบ และให้สาขาวิชาฯ ท าเรื่องขอยกเลิกการใช้และซื้อเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่5 
โดยประสานกับหน่วยพัสดุต่อไป 6 

เลิกประชุมเวลา 12.20  น. 7 
(นายสมคิด พลตื้อ) 8 

                        ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี 9 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 10 

นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  11 
ผู้จดรายงานการประชุม 12 


