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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 24 
พิเศษ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยไมม่ีแก้ไข 25 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง 26 

2.1 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 27 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุม28 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.4 29 
การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 30 
และให้เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะทาบทามหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และอาจารย์นอก31 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพสองล าดับแรก หากขัดข้องให้ทาบทามล าดับถัดไปเพ่ือแจ้งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง32 
ต่อไป นั้น ได้ทาบทามและได้รับตอบรับจากหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และอาจารย์นอกภาควิชา33 
เทคโนโลยีชีวภาพสองล าดับแรก และเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งแล้ว  และประธาน แจ้งที่ประชุมทราบถึง34 
ก าหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้า35 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 36 
จ านวน 1 ชื่อ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. กรณีติดราชการอ่ืนและหรือไม่สามารถมา37 
เสนอชื่อในวันดังกล่าวได้ ให้เสนอชื่อล่วงหน้าได้ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. และให้38 
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการทาบทามตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหา ส่งแผนและวิสัยทัศน์การบริหาร39 

/ภาควิชาฯ ในวันที่ ... 



ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  หน้าที่ 2/8 
ภาควิชาฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2560 และผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาเสนอแผนและวิสัยทัศน์การบริหาร1 
ภาควิชาฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 4 กันยายน 2560 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง หลักสูตรวิทยา4 
ศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 5 
2561 6 

 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราว7 
ประชุ มครั้ งที่  7 /2560  เมื่ อ วั นที่  20  กรกฎาคม 2560 ระ เบี ยบวาระที่  4 . 11  ร่ า งประกาศ8 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยี 9 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2561 มติที่ประชุมเห็นชอบหลักการ และให้มีการ10 
แก้ไขเพ่ิมเติมในคุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และเงื่อนไขผู้ผ่านการคัดเลือกและ11 
มีสิทธิ์จะได้รับทุนการศึกษา และให้เปิดรับครบทุกสาขาวิชา นั้น ได้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ เรื่อง12 
คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเงื่อนไขผู้ผ่านการคัดเลือกและสิทธิ์ที่จะได้รับ13 
ทุนการศึกษาและเปิดรับครบทุกสาขาวิชา โดยรับนักศึกษาเข้าศึกษาสาขาวิชาละ 2 คน สนับสนุน14 
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี และได้น าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประกาศรับสมัครต่อไป จึงแจ้งที่15 
ประชุมทราบ 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

2.3 การพิจารณาค าขวัญจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 18 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการ19 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าคณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุม20 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 21 
2560 ระเบียบวาระที่ 4.7 การพิจารณาค าขวัญจรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22 
2560 มติที่ประชุมให้คณะกรรมการประจ าคณะน าไปพิจารณาเลือกค าขวัญ ภายใน 1 สัปดาห์ และเห็นชอบ23 
ในหลักการการให้รางวัลส าหรับผู้ส่งค าขวัญเข้าร่วมประกวด นั้น เนื่องจากไม่มีกรรมการประจ าคณะ24 
พิจารณาเลือกค าขวัญตามก าหนด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองค าขวัญจรรยาบรรณ คือ 25 

“เต็มที่กับงาน ให้ดีเห็นผล  26 
 ใส่ใจให้เกียรติ ร่วมจิตมิตรประสาน” 27 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้แก้ไขค าขวัญให้คล้องจอง และขอขยายเวลาในการพิจารณาภายในวันที่ 24 28 
สิงหาคม 2560 หากมีผู้เสนอจะรับรองโดยวิธีเวียน และถ้าหากไม่มีการเสนอใดๆ ก็จะขอรับรองค าขวัญนี้ 29 
โดยแก้ไขค าให้คล้องจอง ดังนี้ 30 

“เต็มที่กับงาน ให้ดีเห็นผล 31 
 สนใจให้เกียรติ รว่มจิตมิตรประสาน” 32 

ที่ประชุมรับทราบ  33 

2.4 การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงานประเภทวิชาการ 34 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเลือกตั้งซ่อม35 

กรรมการสภาพนักงานประเภทวิชาการแทนต าแหน่งที่ว่าง แจ้งผลการด าเนินการเลือกตั้งซ่อมฯ เมื่อวันที่ 25 36 
กรกฎาคม 2560 ผลการเลือกตั้ง คือ อาจารย์สมภพ บรรหารักษ์ ได้คะแนน 14 คะแนน จากผู้มีสิทธิออกเสียง37 
ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด 45 คน มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งสิ้นจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 38 
ไม่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 39 

ที่ประชุมรับทราบ 40 
/ระเบียบวาระท่ี 3 ... 



ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  หน้าที่ 3/8 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

3.1 เรื่องท่ีเวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะน าพิจารณาโดยวิธีการเวียนรับรอง 2 
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ยังไม่ถึงก าหนดการ3 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ4 
เห็นชอบโดยการเวียนหนังสือ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 4 ครั้ง คือ 5 

1. ที่ ศธ 0514.16.1.5/ว 1643 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 6 
พิจารณารับรองการขอรับการสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทาง7 

วิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุม8 
วิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจ างวดที่ 6/2560 เพ่ือน าเสนอผลงานแบบ Oral Presentation เรื่อง 9 
Prevalence of Food Pathogens in Ready-to-Eat Foods in the Markets in Khon Kaen, Thailand 10 
ในการประชุม ICFSN 2017: 19th International Conference on Food Security and Nutrition วันที่ 11 
25-26 กันยายน 2560 ณ เมือง ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ของอาจารย์ปฏิมากร พะสุวรรณ  12 

2. ที่ ศธ 0514.16.1.3/ว 1656 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560  13 
พิจารณารับรองผลการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิชา 677899 14 

วิทยานิพนธ์  15 
1) นางสาวพิชญาภา พลค้อ ลงทะเบียน 3 หน่วยกิต ได้เกรด S = 0 หน่วยกิต 16 
2) Ms.HUYNH TRAN HUYEN TRAN ลงทะเบียน 3 หน่วยกิต ได้เกรด S = 0 หน่วยกิต 17 

3. ที่ ศธ 0514.16.1.1.1/ว 1714 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560  18 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2561  19 

ชุดโครงการ “การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเห็ดฟาง และการจัดการห่วงโซ่อาหาร ส าหรับกลุ่มเพาะเห็ด20 
ฟาง ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร แซ่เอียว เป็น21 
ผู้อ านวยการชุดโครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อย จ านวน 2 โครงการ คือ 22 

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเห็ดฟาง23 
ส าหรับกลุ่มเพาะเห็ดฟาง ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 24 

2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวางแผนการผลิต การจัดการผลผลิตและการจ าหน่าย25 
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับกลุ่มเพาะเห็ดฟาง ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 26 

4. ที่ ศธ 0514.16.1.1.1/ว 1715 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560  27 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อ “ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย” เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้28 
สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2560 กรณีเป็น บุคคล 29 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 

3.2 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 32 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดก าหนดการ33 

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 ในเดือนกันยายน 2560 ดังนี้ 34 
 วนั เดือน ปี/เวลา หลักสูตร หมายเหตุ 35 
 4 กันยายน 2560   36 
 09.00-12.00 น. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีคณะกรรมการตรวจ 37 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ประเมินคนละชุด  38 
 13.00-16.00น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 39 

 อุตสาหกรรม(นานาชาติ)  40 

/วัน เดือน ปี/เวลา ... 
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 วัน เดือน ปี/เวลา หลักสูตร หมายเหตุ 1 
 5 กันยายน 2560  2 
 09.00-12.00 น. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 
 09.00-12.00 น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 
 13.00-16.00 น. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 
 6 กันยายน 2560  6 
 09.00-12.00 น. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 7 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 8 
 13.00-16.00 น. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 9 
 8 กันยายน 2560 10 
 09.00-12.00 น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาความปลอดภัยและ 11 
  การจัดการคุณภาพอาหาร (นานาชาติ) 12 
 14 กันยายน 2560 13 
 09.00-12.00 น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 14 
 13.00-16.00 น. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 

3.3 ปฏิทินการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ18 
(TQF:HEd) ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยี 19 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับปฏิทินการ20 
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF:HEd) ปีการศึกษา 2560 21 
คณะเทคโนโลยี และแจ้งวันเปิดปิดภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 22 
2560 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

3.4 ปฏิทินการจัดการศึกษาประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 25 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทินการการจัด26 

การศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่27 
ประชุมทราบ 28 

ที่ประชุมรับทราบ  29 

3.5 การเสนอขอทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณ 2562 30 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีการขอรับทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี 31 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้เสนอขอทุนจะต้องเข้าบันทึกข้อมูลในระบบ จึงจะได้รับการพิจารณาทุนฯ จึงแจ้ง32 
ที่ประชุมทราบ 33 

ที่ประชุมรับทราบ 34 

3.6 ปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตร (ปรับปรุง) คณะเทคโนโลยี  35 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตร (ปรับปรุง) 36 

ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 37 
และต้องเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งหลักสูตรฯและสาขาวิชาจะต้องด าเนินการตาม38 
ปฏิทิน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 39 



ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  หน้าที่ 5/8 
ที่ประชุมรับทราบ 1 

3.7 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ลาออก 2 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้3 

ขออนุมัติลาออกจากต าแหน่ง โดยจะปฏิบัติหน้าที่จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 นี้ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 4 
ที่ประชุมรับทราบ   5 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 6 

4.1 การรับรองผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 7 
                  หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี น าเสนอที่ประชุมว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา8 
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 และงานบริการการศึกษาได้9 
ตรวจสอบค่าคะแนน และเกณฑ์การจบการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้  10 

1.  ระดับปริญญาตรี 11 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาคการศึกษาพิเศษ 12 

1) นางสาวกิ่งกมล ราชิวงษ์ 13 
2) นางสาววนิสา ทัพซ้าย 14 
3) นายอนุสรณ์ จันทวงค์ 15 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ภาคการศึกษาพิเศษ 16 
1) นางสาวจันทรวรรณ จุฬา 17 
2) นางสาวอารญา โพธิ์ศรี 18 

2. ระดับปริญญาโท  19 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 นายณริศรากร บ ารุงเกียรติ  20 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 21 
2559 Ms. LU VU THAO VI  22 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 23 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 24 

4.2 ขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา (นางสาวศศิวรรณ ศิริชน) 25 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในการขอเทียบ26 

โอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ของนักศึกษาระดับปริญญาโท รายนางสาวศศิวรรณ ศิริชน หลักสูตร27 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 2 รายวิชา 3 หน่วยกิต โดยขอเทียบโอนจาก28 
รายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ในรายวิชา 29 

1. Elementary Engineering Principles จ านวน 2 หน่วยกิต เกรดที่ได้ S AU 30 
2. The use of Instrument in Biotechnology Laboratory (692722)  จ า น วน  1 31 

หน่วยกิต เกรดที่ได้ B 32 
3. Principle and the use of Instrument in Biotechnology (692721) จ านวน 2 33 

หน่วยกิต เกรดที่ได้ D+ 34 
4. Aspects of Biotechnology(692771) จ านวน 3 หน่วยกิต เกรดที่ได้ C 35 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน 36 
1. Elementary Engineering Principles (692201) จ านวน 2 หน่วยกิต เกรดที่ได้ S AU 37 
2. The  use of Instrument in Biotechnology Laboratory (692722)  จ า น วน  1 38 

หน่วยกิต เกรดที่ได้ B 39 

/3.7 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา ... 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เทียบโอนหน่วยกิตและค่าคะแนน จ านวน 2 รายวิชา 1 
จ านวน 3 หน่วยกิต คือ วิชา 692201 และ 692722  2 

4.3 การขอประเมินผลการสอนของรองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 3 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของ4 

รองศาสตราจารย์ลักขณา เหล่าไพบูลย์ โดยได้เสนอเอกสารค าสอน 692202 กลศาสตร์ของไหลส าหรับ5 
วิศวกรรมกระบวนการ เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลการสอน และต้องเสนอชื่อบุคคลที่มีต าแหน่ง6 
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ จ านวน 3 คน ตามข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7 
1874/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง8 
ทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอน จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ทาบทามบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น10 
คณะกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้  11 

1) การภายนอกคณะ รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ อันดับ12 
ส ารอง คือ รองศาสตราจารย์กันยรัตน์ โหละสุต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 

2) กรรมการภายในคณะนอกสาขาวิชา ศาสตราจารย์สิงหนาท พวงจันทน์แดง ข้าราชการบ านาญ 14 
อันดับส ารอง คือ รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล 15 

3) กรรมการภายในสาขาวิชา ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง 16 
4.4 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง 17 

 ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตามที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งการถึง18 
อนิจกรรมของนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลท าให้ต าแหน่ง19 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลง 1 ต าแหน่ง และขอให้คณะฯ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง20 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งที่ว่าง 1 ชื่อ พร้อมประวัติ ข้อมูลการปฏิบัติงาน 21 
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ถูกเสนอชื่อ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยการเสนอชื่อฯ ต้องผ่านความ22 
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 23 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายพงศ์จรัส รวยร่ า เป็นผู้สมควรด ารง24 
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 25 

4.5 ขอลดค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอก 26 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอลดหย่อน27 

ค่าธรรมเนียมวิจัยระดับปริญญาเอกของ Mrs. VAN LE THI THUY รหัส 597160002-6 นักศึกษาระดับ28 
ปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้รับทุนสนับสนุนส าหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ29 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล เป็น30 
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยขอช าระเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาทต่อภาคการศึกษา จากภาคการศึกษาที่ 1 ถึงภาค31 
การศึกษาที่ 6 ตลอดหลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและรับรอง 33 

4.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย 34 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา35 

ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย (Tuition fee) ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค36 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 และเสนอร่างค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่ายของ37 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพให้ที่ประชุมพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 38 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของสาขาวิชา39 
เทคโนโลยีชีวภาพ และให้ใช้ร่างค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย ของสาขาวิชา40 

/4.3 การขอประเมินผลการสอน ... 

/4.7 ร่างประกาศคณะเทคโนโลยี ... 
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เทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีธรณี เป็นจ านวนเงินเท่ากัน ดังรายละเอียดตามตารางแนบท้ายรายงานการ1 
ประชุม 2 

4.7 ร่างประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนส่งเสริม3 
และพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี 4 

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ5 
และเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ6 
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านวิชาการ เช่น การศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ7 
ปฏิบัติงาน การประชุมสัมมนา การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ8 
ภายในและต่างประเทศ การผลิตหนังสือหรือต าราวิชาการเพ่ือประกอบการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน 9 
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ โดยให้เพ่ิมข้อความ “การแลกเปลี่ยน11 
บุคลากรหรือรับเชิญไปร่วมกิจกรรมวิชาการเพ่ือการเรียนการสอนหรือการวิจัย” ในวัตถุประสงค์ของกองทุน12 
และกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ 13 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 14 

5.1 การส่งมอบงานส าหรับผู้บริหาร 15 
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีชุดปัจจุบันจะครบ16 

วาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 8 กันยายน 2560 ดังนั้น คณะได้มีการเตรียมการมอบหมายงานส าหรับ17 
ผู้บริหารชุดใหม่ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 (6227) ชั้น 2 อาคาร 18 
TE 06 เพ่ือส่งมอบงานในต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีวาระวันที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 8 กันยายน 19 
2560 ให้กับผู้บริหารชุดใหม ่ทีจ่ะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นต้นไป จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 20 

ที่ประชุมรับทราบ 21 

เลิกประชุมเวลา 16.25  น. 22 
(นายสมคิด พลตื้อ) 23 

             หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี 24 
         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ 25 
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ์  26 
ผู้จดรายงานการประชุม 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 

 40 



ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย (Tuition fee) 
ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ล าดับ ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม
ตลอดหลักสตูร 

(บาท) 

แบ่งจายเป็นราย
ภาคการศึกษา 
(ภาคการศึกษา) 

ค่าธรรมเนียมต่อภาค
การศึกษา (บาท) 

ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree) 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
นักศึกษาไทย (Thai student) 
นักศึกษาไทย (Thai student) 
นักศึกษาต่างชาติ (Foreign student) 
นักศึกษาต่างชาติ (Foreign student) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
นักศึกษาไทย (Thai student) 
นักศึกษาไทย (Thai student) 
นักศึกษาต่างชาติ (Foreign student) 
นักศึกษาต่างชาติ (Foreign student) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
นักศึกษาไทย (Thai student) 
นักศึกษาไทย (Thai student) 
นักศึกษาต่างชาติ (Foreign student) 
นักศึกษาต่างชาติ (Foreign student) 

 
 

180,000 
240,000 
300,000 
400,000 

 
180,000 
240,000 
270,000 
360,000 

 
180,000 
240,000 
270,000 
360,000 

 
 
6 
8 
6 
8 
 
6 
8 
6 
8 
 
6 
8 
6 
8 

 
 

30,000 
30,000 
50,000 
50,000 

 
30,000 
30,000 
45,000 
45,000 

 
30,000 
30,000 
45,000 
45,000 

ระดับปริญญาโท (Master Degree) 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
นักศึกษาไทย (Thai student) 
นักศึกษาต่างชาติ (Foreign student) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
(นานาชาติ) 
นักศึกษาไทย (Thai student) 
นักศึกษาต่างชาติ (Foreign student) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
นักศึกษาไทย (Thai student) 
นักศึกษาต่างชาติ (Foreign student) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
นักศึกษาไทย (Thai student) 
นักศึกษาต่างชาติ (Foreign student) 
สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการ
คุณภาพของอาหาร (นานาชาติ) 
นักศึกษาไทย (Thai student) 
นักศึกษาต่างชาติ (Foreign student) 

 
 

100,000 
160,000 

 
 

160,000 
160,000 

 
100,000 
160,000 

 
100,000 
160,000 

 
 

200,000 
260,000 

 
 
4 
4 
 
 
4 
4 
 
4 
4 
 
4 
4 
 
 
4 
4 

 
 

25,000 
40,000 

 
 

40,000 
40,000 

 
25,000 
40,000 

 
25,000 
40,000 

 
 

50,000 
65,000 

 

เอกสารแนบท้าย วาระท่ี 4.6 ครั้งท่ี 8/2560  
วันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560 
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